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Nobel da Paz. Sen Romero Jucá..

744

PRIVATIZAÇÃO
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Lula da Silva, para que sejam suspensas as privati
zações da Companhia Energética do Piauí (Cepisa)
e do Banco do Estado do Piauí. Seno Freitas Neto..

694

725

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 549,
de 2002 (nº 1.746/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Ita Ondas
S/C Ltda, para explorar serviço de radioditusão sonora
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tados), que aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Cultural Mangabeiras para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na ci
dade de Betim, Estado de Minas Gerais. Senador
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Mozarildo Cavalcanti.
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551, de 2002 (nº 2.098/2002, na Câmara dos Depu
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Super Rádio DM Ltda, para explorar serviço de ra
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de Janeiro. Senador Mozarildo Cavalcanti.
PROJETO DE LEI
Projeto de Lei nº 76, de 2002-CN, que "Abre
ao Orçamento de Investimento, para 2002, em favor
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de diversas empresas do Grupo Eletrobras, crédito
suplementar no valor total de R$416.466.087,00
(quatrocentos e dezesseis milhões, quatrocentos e
sessenta e seis mil, oitenta e sete reais), e reduz o
Orçamento de Investimento das mesmas em presas,
no valor global de R$767.330.212,00 (setecentos e
sessenta e sete milhões, trezentos e trinta mil, du
zentos e doze reais), para os fins que especifica".
Seno José Jorge
.
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aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União crédito suplementar no valor global de
R$78.540.619,00 (setenta e oito milhões, quinhen
tos e quarenta mil, seiscentos e dezenove reais),
em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário
e do Ministério Público da União, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".
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tiça Federal e da Justiça Eleitoral, para os fins que
..
especifica". Seno José Jorge.
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o fim que especifica". Seno José Jorge.
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ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis
tério da Justiça e do Ministério da Defesa, crédito
suplementar no valor global de R$169.667.597,00
(cento e sessenta e nove milhões, seiscentos e
sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete
reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente". Seno José Jorge....
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crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade
Social da Uniâo, em favor do Ministério da Saúde,
no valor de R$707.342.273,00 (setecentos e sete
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.
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.
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Ata da 120ª Sessão Não Deliberativa
em 4 de novembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência do Sr. Nabor Júnior
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercicio, Senador José Jorge, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECER
(*) PARECER Nº 984, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1999.(Proferido antes da aprovação do Requerimento nº 783, de 1999, de tramitação conjunta da matéria com o Projeto
de Lei da Câmara nº 11, de 1998.
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
O Projeto de lei em epígrafe, de autoria do Senador
Edison Lobão, tem como objetivo instituir o Programa
Nacional de Bolsas de Estudo para custear, total ou parcialmente, os encargos educacionais legalmente cobrados por instituições de educação básica.
Segundo o art. 1º, somente poderão ser beneficiados
pelo programa, estudantes cuja renda familiar anual não ultrapasse o limite de isenção do Imposto de Renda e que
estejam matriculados em instituições que se enquadrem
como confessionais, comunitárias ou filantrópicas.
O art. 2º deixa claro que os recursos públicos federais destinados a bolsas de estudo para a educação básica,
na forma do art. 213, § lº da Constituição Federal e do art.
77, § 1º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, serão
globalmente previstos no Orçamento da União diretamente
para o Programa Nacional de Bolsas de Estudo.
(*) Publicado nesta edição por haver sido omitido no DSF de
2-7-2002

A proposição determina que ao Poder Executivo
Federal caberá:
I – estabelecer o valor anual de cada bolsa de estudo, com base na média dos preços praticados nas escolas privadas de educação básica;
II – definir os critérios para a comprovação da insuficiência de recursos e para a seleção dos candidatos;
III – fixar o número de formulários e o de quotas de
bolsas que serão distribuídos para cada unidade da Federação; e
IV – fazer a seleção dos candidatos inscritos.
O critério escolhido para a definição do número de
formulários e de quotas de bolsas para cada Unidade da
Federação foi o da proporcionalidade, de modo a aquinhoar-se melhor aquelas com maior percentual de jovens entre sete e quatorze anos fora da escola.
Quanto à seleção dos candidatos, será feita por órgão competente do Poder Executivo e o critério adotado
foi o de se dar preferência aos residentes em Municípios
onde houver maior falta de vagas ou de cursos regulares
da rede pública.
Estabelece também que caberá ao órgão competente para a seleção informar a concessão da bolsa aos
candidatos selecionados e enviar os recursos correspondentes diretamente para as instituições de ensino,
após a comprovação de que o bolsista está devidamente matriculado e com freqüência regular.
Determina ainda que nenhuma escola poderá cobrar dos bolsistas qualquer contribuição a título de complementação da anuidade, mesmo que o valor da bolsa
seja inferior ao da anuidade.
Decorrido o prazo regimental, nenhuma emenda
foi apresentada.
II – Análise
O objetivo do Projeto enquadra-se perfeitamente
no mandamento constitucional sobre o dever do Estado
com a educação e sua aprovação instituirá uma alternativa de contribuição efetiva para se garantir o ensino fundamental gratuito e obrigatório e a progressiva extensão
da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.
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Os dispositivos da proposição obedeceram a determinação — existente tanto no § 1º do art. 213 da Constituição Federal, quanto no art. 77 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional — segundo a qual os re cursos para bolsas de estudo para o ensino fundamental
e médio serão destinados exclusivamente para as escolas confessionais, comunitárias ou filantrópicas.
Os critérios adotados, como o da proporcionalidade entre as unidades da Federação e o de beneficiar as
populações mais carentes e os locais com maior índice
de falta de vagas, respeitam o princípio federativo e estão em consonância com o espirito de redução das diferenças regionais e de justiça social que orientou os constituintes de 1988.
Apesar da competência desta Comissão não se
estender ao mérito, ressaltamos a importância da argumentação apresentada pelo autor na justificação e de fendemos um Programa Nacional de Bolsas de Estudo
para atendimento das crianças e jovens mais carentes,
pelo menos para os próximos dez anos, diante da insuficiência das três esferas do poder para garantir o direito à
educação, inclusive no nível fundamental e, principalmente, no Norte e no Nordeste do País.
III – Voto
Do exposto, concluímos não haver óbices constitucionais ou jurídicos para a aprovação do Projeto nº 59,
de 1999, o qual foi redigido dentro da boa técnica legislativa, e votamos favoravelmente.
Sala das Sessões, em (...). – Maria do Carmo
Alves, Relator – José Agripino, Presidente – Francelino Pereira – Íris Rezende – Antônio Carlos Valadares – Luzia Toledo – Jose Alencar – Jose Fogaça – Romeu Tuma – Bernardo Cabral – Bello Parga
– Amir Lando – Lucio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Passa-se à
lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, terminou o processo eleitoral.
Além de eleitos o Presidente da República e os Governadores, foram renovados a Câmara Federal, dois terços
do Senado e as Assembléias Legislativas. Firmou-se
novo pacto, que se celebra a cada quatro anos, por meio
do qual a sociedade escolhe os representantes que melhor atenderão os seus anseios, devendo, para tanto,
buscar o cumprimento dos programas de campanha legitimados pelo voto.
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Há muitos temas importantes em questão, sobretudo a situação econômica e social do País, que tomam
praticamente todo o espaço do debate político. Não há
dúvida quanto à prioridade dessas questões, mas desejo chamar a atenção para a necessidade inadiável de
dar continuidade ao processo de expansão da oferta de
energia elétrica, de maneira a não repetirmos a dolorosa
experiência recente de crise de abastecimento.
Temos uma história rica e interessante nesse setor, bem como potencialidades que nos credenciam
como um País muito bem situado no que diz respeito ao
atendimento das nossas necessidades de energia elétrica. Vale recapitular um pouco dessa história, antes de
abordar a problemática atual e as soluções já encaminhadas, além dos desafios que nos aguardam.
Nas primeiras décadas do séc. XX, as empresas de
energia elétrica do nosso País eram privadas. Na década
de 30, em meio a um forte movimento internacional de estatização dos serviços, o Brasil criou o seu Código de
Águas, um mecanismo enérgico de regulamentação dos
serviços privados, fazendo opção semelhante à que o
Presidente Roosevelt havia feito para os Estados Unidos.
Somente em meados dos anos 50, em razão de
conflitos entre o Governo e as empresas privadas em
torno de tarifas e da necessidade de promover a industrialização do País, é que se deu início a um processo gradual de estatização das empresas, só concluído por volta de 1970, com resultados técnicos positivos e ganhos
importantes para o Brasil.
Contudo, depois de anos de bonança, grandes investimentos e expansão considerável dos serviços de
energia elétrica, em que o setor elétrico brasileiro se consolidou e ganhou inequívoca competência, uma grande
crise se anunciou no início dos anos 90.
O Estado brasileiro tinha perdido a sua capacidade
de investimento, entre outros motivos, porque se tentou
utilizar a contenção tarifária como mecanismo de controle da inflação. Além de inibir os investimentos necessários, essa prática causava o envelhecimento e a conseqüente perda de confiabilidade de equipamentos e instalações. Para dar uma idéia do que isso significa, grande
parte dos apagões verificados entre 1997 e 2001 ainda tiveram como causa o sucateamento do sistema, em decorrência da falta de recursos para o setor.
O aspecto mais marcante da crise do modelo estatal e rigidamente regulamentado, que então vigia, foi a
grande inadimplência setorial que se acumulou no fim da
década de 80 e no início dos anos 90. Muitas empresas
distribuidoras de energia, de propriedade dos Estados,
sobretudo as de São Paulo, recebiam energia das grandes geradoras federais, cobravam as contas dos consumidores, mas não pagavam a energia comprada.
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O resultado dessa prática foi um déficit de US$26
bilhões, valor entre 20% e 25% da dívida nacional da
época, coberto, afinal, com recursos do Tesouro Nacional, em 1993, mediante aprovação da Lei nº 8.631/93,
que promoveu um encontro de contas entre os Estados e
a União.
Além dessas dificuldades, havia excesso de pes soal nas empresas estatais e ineficiência operacional, o
que criava um ônus adicional nos custos dos serviços de
energia elétrica. Como se não bastasse, o corporativismo também era um empecilho ao bom funcionamento
das empresas. Em outras palavras, o modelo não mais
se sustentava.
Contudo, por uma série de circunstâncias políticas,
somente em 1995, foi iniciada uma grande reestruturação institucional e regulamentar do setor elétrico nacional, que durou mais ou menos até o ano 2000. Interrompido nesse ano, o processo ficou incompleto. Repleto de
dificuldades, ele teve como grandes linhas mestras a introdução da livre competição nos segmentos de geração
e de comercialização, com a abertura do mercado a in vestimentos privados, e a garantia do livre acesso às redes de transmissão e distribuição de energia elétrica.
Conduzida pelo Ministério de Minas e Energia, a
reestruturação teve como objetivos maiores a redução
do papel do Estado nas funções empresariais, a privatização das empresas existentes e a expansão da oferta
de energia elétrica, mediante a participação do setor privado. Na busca desses objetivos, foram criados novos
órgãos para o sistema.
Com a atribuição de regular e fiscalizar os serviços
de energia elétrica, foi criada a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). As operações de compra e venda de energia elétrica deveriam ocorrer no Mercado Atacadista de Energia (MAE), e a operação do Sistema
Interligado Nacional ficou a cargo do Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS).
Toda essa transformação se deu em meio a inúmeras dificuldades, tais como as diferenças regionais do
País, a configuração de seu vasto sistema interligado de
transmissão, a forte predominância da base hidráulica
sobre a base térmica e o estágio muito incipiente da nossa indústria de gás natural, combustível ideal para as novas usinas termelétricas. Para complicar ainda mais, a
expansão do consumo de energia elétrica, sempre superior ao crescimento do PIB, foi acentuada pela estabilização da moeda.
Para dar uma idéia desse crescimento, o consumo
residencial médio brasileiro, que representa 27% da demanda nacional, cresceu de 150 kWh/mês, em 1993,
para 172 kWh/mês em 2000. Também cresceram os números absoluto e relativo de domicílios atendidos pelos
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serviços de energia elétrica nesse mesmo período. Em
1993, 93% dos domicílios brasileiros contavam com
energia elétrica. Esse número passou a 94,8% dos domicílios existentes em 2000.
Não podemos, também, esquecer-nos de que os
investimentos haviam caído substancialmente a partir do
início dos anos 90. Além disso, desde 1988, quando a
nova Constituição instituiu a possibilidade de se conceder a exploração dos serviços de energia elétrica à iniciativa privada, até a regulamentação desse dispositivo
constitucional, em 1995, pelas Leis 8.987 e 9.074, não
houve praticamente novas concessões para empreendimentos de geração de energia elétrica no País.
Sem recursos, o Governo não investia suficientemente e também não podia conceder o serviço a particulares, por falta de legislação adequada. Foram sete anos
sem investimentos suficientes para fazer face à demanda, que havia passado a crescer mais que a capacidade
instalada já a partir de 1984. Portanto, de 1988 a 1995,
não existiam as pré-condições para investimentos. Essa
defasagem haveria de se constituir numa das principais
causas da crise de abastecimento que o Brasil viveu no
ano passado.
Ao se iniciar a reforma do setor elétrico, várias medidas foram tomadas a partir de 1995, para tentar suprir a
defasagem entre oferta e demanda, e os investimentos
privados começaram a ingressar no setor, permitindo a
retomada dos empreendimentos de geração e transmissão necessários à expansão da oferta.
Em 1995, havia 56 obras paralisadas ou não iniciadas. Dessas, 23, que necessitavam de investimentos da
ordem de US$10 bilhões, foram retomadas, mediante
apresentação de planos de conclusão, para os quais o
Governo Federal exigia uma participação mínima de 1/3
de recursos privados. Quinze dessas usinas, com uma
potência de 7.713 MW, já entraram em operação, tendo
sido concluídas com 2/3 de investimentos privados, em
média. Outras quatro, que produzirão 1.720mW, estão
sendo concluídas, e mais quatro estão em fase de negociação de parcerias para a retomada.
Graças a isso e às novas outorgas, a partir de 1996,
houve um aumento significativo da capacidade instalada
de geração de energia elétrica. Enquanto no qüinqüênio
1991–1995 houve um acréscimo médio de 1.179mW por
ano ao sistema, de 1996 a 2000, o crescimento da oferta
passou a 3.100mW por ano, em média. A disponibilidade
de potência, que era de 58.947mW em 1996, passou a
74.449mW em 2000.
Em 2000, a Agência Nacional de Energia Elétrica
realizou leilões e deu autorizações para novos empreendimentos de geração que totalizam 12.254mW. Os investimentos necessários a esses empreendimentos, em
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grande parte de origem privada, foram estimados em
R$16 bilhões.
Também no que diz respeito à implantação de novas linhas de transmissão, importantes para dar maior
flexibilidade à operação do Sistema Interligado Nacional
e para potencializar o aproveitamento da capacidade
instalada, muito se fez após 1995.
Enquanto entre 1990 e 1994 foram construídos
3.400 quilômetros de linhas de transmissão com investimentos exclusivamente estatais, entre 1995 e 2000, já
com participação da iniciativa privada, foram construídos
5.850 quilômetros de novas linhas de transmissão.
Essas ações, contudo, não foram suficientes para
suprir a falta de investimentos do passado. O déficit acumulado de investimentos forçou a utilização da capacidade dos reservatórios dos sistemas Sudeste/Centro–Oeste e Nordeste, além do razoável, já a partir de
1997. Esse uso quebrou a capacidade plurianual dos reservatórios, o que, somado à péssima temporada de
chuvas de 2000/2001 e a alguns outros fatores, acabou
gerando a crise de abastecimento que vivemos em 2001.
Foi um pouco antes da constatação definitiva dessa
crise, em 13 de março de 2001, que assumi o Ministério de
Minas e Energia. Alertado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, percebi, de imediato, que o problema era
muito grave e muito maior do que um problema setorial, a
ser resolvido isoladamente pelo Ministério, que, ademais,
não estava suficientemente aparelhado – dada a transição que vivia o setor – para enfrentar tal desafio.
Não hesitei. Pedi ao Presidente Fernando Henrique
uma reunião interministerial e propus a criação de uma
câmara com poderes de articulação suficientes para fazer face à gravidade do momento. Não cabia ali qualquer
ação movida por vaidade pessoal. Pensei antes no País.
O resultado é conhecido por todos. O sistema de
metas de economia para cada segmento de consumo
permitiu que se atravessasse o período de escassez de
energia da maneira menos traumática possível, enquanto outras importantes providências eram tomadas pela
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica.
Entre essas medidas, coube a nós, no Ministério
de Minas e Energia, administrar o Programa Estratégico
de Ampliação da Oferta. Esse Programa consistiu em organizar e monitorar o conjunto de obras em andamento,
acelerando-as da melhor maneira possível, bem como
concluir o Programa Prioritário de Termeletricidade, parte
importante do Programa de Ampliação da Oferta. Além
disso, criamos a Comercializadora Brasileira de Energia
Elétrica, incumbida de contratar geração emergencial
destinada a evitar novos problemas em 2002 e 2003.
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Com isso, ao final do período de racionamento, em
fevereiro de 2002, foi possível ter configurado o seguinte
quadro de expansão da oferta para o período 2001/2004,
cuja transcrição peço seja feita nos Anais da Casa:

Da mesma forma, ainda dentro do Programa Estratégico de Ampliação da Oferta, foi anunciada a ampliação do sistema de transmissão, para cujos números
também solicito a transcrição:

Considerando estimativas de que necessitamos
de um aumento da oferta da ordem de 3.500mW por ano
para suprir as necessidades nacionais – temos atualmente 75.000mW instalados –, o que se vê é que, cumprido esse Programa, não deveremos ter problemas de
abastecimento de energia elétrica nos próximos anos.
O sistema de abastecimento por térmicas emergenciais, estabelecido como reserva para os anos de
2002 e 2003, deve garantir-nos tranqüilidade para a travessia desses anos sem maiores sobressaltos, o que
dará tempo para a conclusão de obras permanentes e
para o restabelecimento da capacidade plurianual dos
reservatórios das regiões Sudeste/Centro–Oeste e Nordeste. Estamos terminando o período da seca sem ne cessitar da energia emergencial. A capacidade desses
reservatórios, aliás, já começa a se recompor, a partir
dos saudáveis hábitos de racionalização do consumo de
energia elétrica desenvolvidos pela população e mantidos mesmo após o fim do racionamento.
Esperava-se uma economia em torno de 7% para
este ano, e os números indicam uma economia de cerca
de 13%, portanto, 6% a 7% a mais do esperado.
De acordo com os dados da ONS, os reservatórios
do Sudeste e Centro–Oeste ultrapassaram a marca de
43% de sua capacidade no último dia de outubro. Na
mesma data, os reservatórios que abastecem a região
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Nordeste estavam com aproximadamente 25% da sua
capacidade.
Ao compararmos esses resultados com os alcançados no ano passado na mesma data, quais sejam,
21,3% no Sudeste/Centro–Oeste e 8,4% no Nordeste, e
ao considerarmos que outubro é o último mês do chamado período seco, conclui-se que as previsões a que chegamos em 28 de fevereiro último, data do fim do racionamento, foram plenamente atingidas. Atravessou-se o
ano de 2002 sem a necessidade de novo racionamento
de energia, e saímos do período seco com a capacidade
dos reservatórios em valores muito superiores àqueles
alcançados em 2001, o que praticamente garante para
2003, caso haja a continuidade dos programas de atendimento da oferta, plenas condições de atendimento da
demanda.
Quanto ao armazenamento de consumo no período seco, no ano passado, no final de abril, a região Sudeste/Centro–Oeste tinha 32% da reserva e, em outubro, 21%. Portanto, no período seco, consumiram-se
apenas 10,9% da capacidade. No Nordeste, em abril, tínhamos 33%, e, em outubro, apenas 8,4%; portanto, foram consumidos 24,7% da capacidade dos reservatórios. Este ano, no Sudeste/Centro–Oeste, passamos de
69% para 43%; portanto, foram consumidos 26%. No
Nordeste, consumiram-se 41,3%. Ainda é um valor alto,
pois, no Nordeste, como todos sabem, toda a energia é
gerada a partir do rio São Francisco.
Além disso, entre 2001 e 30 de outubro deste ano,
a Aneel concedeu novas outorgas para investimentos de
geração que perfazem 20.986mW. Esses empreendimentos, a serem concluídos nos próximos anos sob a
fiscalização da Agência, vão requerer investimentos da
ordem de R$35,4 bilhões, o que nos conduz a outra
questão fundamental.
Para a continuidade de um programa de expansão
da oferta de energia elétrica à altura da demanda nacional, é fundamental estimular a atuação da iniciativa privada nesse setor da economia nacional, sob pena de
não termos os recursos suficientes para os investimentos necessários. Indicação clara disso é o volume global
de recursos de apenas R$7,2 bilhões destinados a investimentos pelo Orçamento da União para 2003, recentemente anunciado pelo Governo. Além disso, não podemos esquecer que a retomada do crescimento econômico certamente ampliará a demanda atual.
Assim, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, entendo ser fundamental a conclusão da reforma do setor
elétrico, iniciada em 1995, nela introduzindo-se os aperfeiçoamentos que a experiência nos fez ver como necessários. A conclusão do arcabouço regulatório para o
setor elétrico, o fortalecimento do Ministério de Minas e
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Energia – para que ele possa liderar o setor – e o estabelecimento de uma política nacional de abastecimento nacional de energia elétrica, que começa pelo planejamento setorial, são, dentre outras, ações imprescindíveis.
Do mesmo modo, a desverticalização e a redução
do tamanho das empresas estatais de geração e trans missão são tarefas inadiáveis para estimular a participação da iniciativa privada, mesmo que não se queira privatizar essas empresas. O seu gigantismo lhes confere
um poder de mercado que desestimula o investidor privado, de cujo capital o País não pode prescindir no momento. Em resumo, o trabalho do Comitê de Revitalização do Setor Elétrico, instituído pela Câmara de Gestão
da Crise, é um bom ponto de partida para a discussão
dos rumos a seguir.
O Estado, dadas as restrições financeiras atuais,
deve atuar somente de forma a complementar o esforço
do setor privado, realizando as obras de interesse social,
que não despertem o interesse do particular, ou mesmo
formando parcerias com ele, para alavancar obras estratégicas, com boa possibilidade de remuneração.
Este é o quadro que vislumbro. Penso que, vividas
as turbulências da implantação do novo modelo no setor
elétrico e passada a crise experimentada no ano de
2001, é momento de oferecer regras claras e estáveis,
além de condições favoráveis de mercado, que estimulem os investimentos de que o Brasil tanto necessita
para o seu desenvolvimento.
Creio que as condições para um futuro tranqüilo,
em matéria de abastecimento de energia elétrica do
nosso País, estão iniciadas. A partir da crise do ano
passado, foi possível construir bases seguras, não
apenas em termos de obras, mas, sobretudo, do ponto
de vista do despertar da consciência de toda a sociedade brasileira, para que possamos estar sempre um
passo à frente no que diz respeito ao abastecimento
energético do Brasil.
Atuando a partir daí, o Estado brasileiro estará
numa trilha segura para garantir o abastecimento de
energia que o desenvolvimento nacional exige. A experiência recente já deixou bastante clara a importância de
uma política energética firme e bem direcionada na
construção de um futuro melhor para o nosso País.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Não há
mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, projetos de lei do Congresso Nacional que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador José Jorge.
São lidos os seguintes:
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apresentem indícios de irregularidades graves, apontados pelo Tribunal de Contas da União, constantes do

Brasília, 30 de outubro de 2002

Quadro VII, em anexo, até deliberação em contrário da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO e do Congresso Nacional.

A Sua Excelência o Senhor

§ 1º A vedação referida no caput abrange todos os

Senador Carlos Wilson

programas de trabalho dos Orçamentos Fiscal, da Segu-

Primeiro Secretário do Senado Federal

ridade Social e de Investimento das estatais, inclusive as

Brasília-DF.

alterações ocorridas no exercício por meio de créditos
adicionais, e a execução financeira, em 2002, das res -

Senhor Primeiro Secretário,

pectivas despesas inscritas em Restos a Pagar, no exer-

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce-

cício de 2001 e nos anteriores.

lentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao

§ 2º Quando não constar a indicação de contratos,

projeto de lei que “Abre ao Orçamento de Investimento,

convênios, parcelas ou subtrechos em programa de tra-

para 2002, em favor de diversas empresas do Grupo

balho constante do Quadro VII, em anexo, fica vedada a

Eletrobrás, crédito suplementar no valor total de

execução do crédito orçamentário do subtítulo corres-

R$416.466.087,00 e reduz o Orçamento de Investimento

pondente.

das

mesmas

empresas,

no

valor

global

de

R$767.330.212,00, para os fins que especifica”.
Atenciosamente. – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

§ 3º A deliberação da Comissão de que trata o caput será tomada com fundamento em informações
prestadas, pelo Tribunal de Contas da União, sobre as
medidas saneadoras das irregularidades apontadas.

§ 4º O Tribunal de Contas da União e os órgãos de
LEGISLAÇÃO CITADA

controle interno de cada um dos Poderes farão o acompanhamento da aplicação dos recursos nos estritos termos deste artigo, certificando-se de que nenhum dos

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002.

contratos, convênios, parcelas ou subtrechos, em que
tenham sido apontados indícios de irregularidades graves, recebam quaisquer recursos orçamentários, informando ao Congresso Nacional as ilegalidades eventualmente verificadas, sem prejuízo das providências ca-

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

bíveis.
............................................................................................................

Art.12. Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2002, é vedada a execução orçamentária e financeira dos contratos, convênios, parcelas
ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização .)
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Aviso nº 1.187 –SAP/C. Civil
Brasília, 30 de outubro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
global de R$78.540.619,00, em favor de diversos Órgãos
do Poder Judiciário e do Ministério Público da União,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLACÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
............................................................................................................
Art. 12. Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2002, é vedada a execução orçamentária e financeira dos contratos, convênios, parcelas
ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que
apresentem indícios de irregularidades graves, apontados pelo Tribunal de Contas da União, constantes do
Quadro VII, em anexo, até deliberação em contrário da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO e do Congresso Nacional.
§ 1º A vedação referida no caput abrange todos os
programas de trabalho dos Orçamentos Fiscal da Seguridade Social e de Investimento das estatais, inclusive as
alterações ocorridas no exercício por meio de créditos
adicionais, e a execução financeira, em 2002, das res pectivas despesas inscritas em Restos a Pagar, no exercício de 2001 e nos anteriores.
§ 2º Quando não constar à indicação de contratos,
convênios, parcelas ou subtrechos em programa de trabalho constante do Quadro VII, em anexo, fica vedada a
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execução do crédito orçamentário do subtítulo correspondente.
§ 3º A deliberação da Comissão de que trata o
ca put será tomada com fundamento em informações prestadas, pelo Tribunal de Contas da União,
sobre as medidas saneadoras das irregularidades
apontadas.
§ 4º O Tribunal de Contas da União e os Órgãos
de controle interno de cada um dos Poderes fa rão o
acompanhamento da aplicação dos recursos nos estritos termos deste artigo, certificando-se de que ne nhum dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos, em que tenham sido apontados indícios de irregularidades graves, recebam quaisquer recursos orçamentários, informando ao Congresso Nacional as
ilegalidades eventualmente verificadas, sem prejuízo
das providências ca bíveis.
............................................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
............................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição
justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
............................................................................................................
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
............................................................................................................
LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de
crédito rural.
............................................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.188 – SAP/C. Civil

Brasília, 30 de outubro de 2002

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito especial no valor global de R$74.400.000,00, em
favor da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral, para os
fins que especifica”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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§ 3º A deliberação da Comissão de que trata o
ca put será tomada com fundamento em informações prestadas, pelo Tribunal de Contas da União,
sobre as medidas saneadoras das irregularidades
apontadas.
§ 4º O Tribunal de Contas da União e os órgãos
de controle interno de cada um dos Poderes fa rão o
acompanhamento da aplicação dos recursos nos
estritos termos deste artigo, certificando-se de que
nenhum dos contratos, convênios, parcelas ou sub trechos, em que tenham sido apontados indícios de
irregularidades graves, recebam qua isquer recursos
orçamentários, informando ao Congresso Nacional
as ilegalidades eventualmente verificadas, sem prejuízo das providências cabíveis.
............................................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.

Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

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

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

Art. 12. Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2002, é vedada a execução
orçamentária e financeira dos contratos, convênios,
parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que apresentem indícios de irregularidades graves, apontados pelo Tribunal de Contas da União,
constantes do Quadro VII, em anexo, até deliberação
em contrário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO e do Congresso Nacional.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição
justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

§ 1º A vedação referida no ca put abrange todos os programas de trabalho dos Orçamentos Fis cal, da Seguridade Social e de Investimento das es tatais, inclusive as alterações ocorridas no exercício
por meio de créditos adicionais, e a execução financeira, em 2002, das respectivas despesas inscritas
em Restos a Pa gar, no exercício de 2001 e nos anteriores.
§ 2º Quando não constar à indicação de contratos,
convênios, parcelas ou subtrechos em programa de trabalho constante do Quadro VII, em anexo, fica vedada a
execução do crédito orçamentário do subtítulo correspondente.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
............................................................................................................
LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural.
............................................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.189- SAP/C. Civil
Brasília, 30 de outubro de 2002
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de R$3.100.000,00, para o fim que especifica”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

LEGISLAÇÃO CITADA
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§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
............................................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe deral.
............................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição
justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para
os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).
............................................................................................................

(À Comissão mista de Planos e Orçamentos.)
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Aviso nº 1.190 – SAP/C. Civil
Brasília, 30 de outubro de 2002
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa ao projeto de lei que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Justiça e do Ministério da Defesa, crédito suplementar no
valor global de R$169.667.597,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002.
............................................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
............................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição
justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para
os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
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§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
............................................................................................................
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Mensagem de Veto nº 758
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
............................................................................................................
Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a
execução das atividades, dos projetos, das operações
especiais e dos respectivos subtítulos e metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas
com pessoal e encargos sociais serão encaminhados
ao Congresso Nacional por intermédio de projetos de Lei
especificas e exclusivamente para essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Con gresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos de
excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o
exercício, apresentadas de acordo com a classificação
de que trata o art. 8º, § 1º, inciso VI, desta lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais terão
como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao
Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais
solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto os recursos destinados a
pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
............................................................................................................
LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural.
............................................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.191 – SAP/C. Civil
Brasília, 30 de outubro de 2002
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce lentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre crédito suplementar ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$707.342.273,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
............................................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
............................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição
justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para
os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a re-
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alizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
............................................................................................................
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001.
Mensagem de Veto nº 758
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
............................................................................................................
Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a
execução das atividades, dos projetos, das operações
especiais e dos respectivos subtítulos e metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas
com pessoal e encargos sociais serão encaminhados
ao Congresso Nacional por intermédio de projetos de lei
específicos e exclusivamente para essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Con gresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos de
excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o
exercício, apresentadas de acordo com a classificação
de que trata o art. 8º, § 1º, inciso VI, desta lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais terão
como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao
Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais
solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto os recursos destinados a
pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
............................................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.192 – SAP/C. Civil
Brasília, 30 de outubro de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Enca minho a essa Secreta ria Mensa gem do
Excelentíssimo Senhor Pre sidente da República re lativa ao proje to de lei que “Abre crédito suplementar aos Orça mentos Fiscal e da Segurida de So cial
da União, em favor dos Minis térios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento
Agrário, no valor glo bal de R$28.205.505,00 para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, Pedro Parente – Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe deral.
............................................................................................................
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
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II – especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
............................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição
justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos:
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de datações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2º Enten de-se por supe rá vit finan ce i ro a diferença posi ti va entre o ativo finan ce i ro e o pas sivo
financeiro, conjugan do-se, ainda, os saldos dos
cré di tos adicio na is trans fe ridos e as ope ra ções de
cré di to a eles vin cula das. (Veto re je ita do no DO
3-6-1964)
§ 3º Enten de-se por exces so de arreca da ção,
para os fins des te ar ti go, o saldo-po sitivo das diferen ças acumula das mês a mês entre a arre ca dação previs ta e a re a li za da, conside ran do-se, ain da, a ten dência do exercício. (Veto reje i ta do no DO
3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários
abertos no exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
............................................................................................................

(À Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.193 – SAP/C. Civil.
Brasília, 30 de outubro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre crédito especial ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fa zenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, no valor de R$193.900.000,00, para os fins
que especifica”.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da Casa
Civil da Presidência da República.

LEGISLACÁO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002.
............................................................................................................
Art. 12. Nos termos do art. 83, § 7º , da Lei de Di retrizes Orçamentárias 2002, é vedada a execução orçamentária e financeira dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços
que apresentem indícios de irregularidades graves,
apontados pelo Tribunal de Contas da União, constantes do Quadro VII, em anexo, até deliberação em con trário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO e do Congresso Nacional.
§ 1º A vedação referida no caput abrange todos
os programas de trabalho dos Orçamentos Fiscal, da
Seguridade Social e de Investimento das estatais, inclusive as alterações ocorridas no exercício por meio de
créditos adicionais, e a execução financeira, em 2002,
das respectivas despesas inscritas em Restos à Pagar,
no exercício de 2001 e nos anteriores.
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prestadas, pelo Tribunal de Contas da União, sobre as
medidas saneadoras das irregularidades apontadas.
§ 4º O Tribunal de Contas da União e os órgãos
de controle interno de cada um dos Poderes farão o
acompanhamento da aplicação dos recursos nos estritos termos deste artigo, certificando-se de que nenhum
dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos, em
que tenham sido apontados indícios de irregularidades
graves, recebam quaisquer recursos orçamentários, in formando ao Congresso Nacional as ilegalidades eventualmente verificadas, sem prejuízo das providências
cabíveis.
............................................................................................................

LEI Nº 9.818, DE 23 DE AGOSTO DE 1999
Cria o Fundo de Garantia à Exportação – FGE, e dá outras providências.
............................................................................................................

LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios para conversão das obrigações para o
Real, e dá outras providências.
............................................................................................................

DECRETO LEI Nº 2.288, DE 23 DE JULHO DE 1986
Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento, institui empréstimo compulsório
para absorção temporária de excesso de
poder aquisitivo, e dá outras providências.
............................................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 2º Quando não constar a indicação de contratos,
convênios, parcelas ou subtrechos em programa de trabalho constante do Quadro VII, em anexo, fica vedada a
execução do crédito orçamentário do subtítulo correspondente.

............................................................................................................
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

§ 3º A deliberação da Comissão de que trata o
caput será tomada com fundamento em informações

I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
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II – especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
............................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência
do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964.
............................................................................................................
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Mensagem de Veto nº 758
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
............................................................................................................
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Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre
a execução das atividades, dos projetos, das operações especiais e dos respectivos subtítulos e metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de projetos
de lei específicos e exclusivamente para essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Con gresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classificação de que trata o art. 8º, § 1º, inciso VI, desta lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazos improrrogáveis para encaminhamento
ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de
2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto os recursos
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 8º È vedada a suplementação das dotações
das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
............................................................................................................

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.194 – SAP/C. Civil
Brasília, 30 de outubro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor
dos Ministérios da Previdência e Assistência Social
e do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no
valor global de R$421.406.564,00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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§ 2º Quando não constar a indicação de contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em programa de trabalho constante do Quadro VII, em ane xo, fica vedada a execução do crédito orçamentário
do subtítulo correspondente.
§ 3º A deliberação da Comissão de que trata o
caput será tomada com fundamento em informações prestadas, pelo Tribunal de Contas da União,
sobre as medidas saneadoras das irregularidades
apontadas.
§ 4º O Tribunal de Contas da União e os órgãos de controle interno de cada um dos Poderes
farão o acompanhamento da aplicação dos recursos
nos estritos termos deste artigo, certificando-se de
que nenhum dos contratos, convênios, parcelas ou
subtrechos, em que tenham sido apontados indícios
de irregularidades graves, re cebam quaisquer recursos orçamentários, informando ao Congresso Nacional as ilegalidades eventualmente verificadas, sem
prejuízo das providências cabíveis.
............................................................................................................

LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002

Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

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

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

Art. 12. Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2002, é vedada a execução orçamentária e financeira dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos relacionados a obras
ou serviços que apresentem indícios de irregularidades graves, apontados pelo Tribunal de Contas da
União, constantes do Quadro VII, em anexo, até de liberação em contrário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO e
do Congresso Nacional.
§ 1º A vedação referida no caput abrange todos os programas de trabalho dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das es tatais, inclusive as alterações ocorridas no exercício
por meio de créditos adicionais, e a execução financeira, em 2002, das respectivas despesas inscritas
em Restos a Pagar, no exercício de 2001 e nos an teriores.

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se
em:
I – suplementares, os destinados a reforço de
dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para
as quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
............................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida
de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos:
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(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao po der executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito
a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação
prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários
abertos no exercício. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964.
............................................................................................................

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2002
e dá outras providências.
............................................................................................................
Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicio
nais serão apresentados na forma e com o de talhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos
a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as con seqüências dos cancelamentos de dotações propos-
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tas sobre a execução das atividades, dos projetos,
das operações especiais e dos respectivos subtítulos e metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a
um único tipo de crédito adicional.
§ 3º créditos adicionais destinados a despesas
com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de projetos de lei específicos e exclusivamente para essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo
Congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da res pectiva lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classificação de que trata o art. 8º, § 1º, inciso VI,
desta lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais
terão como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adi cionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União,
com indicação dos recursos compensatórios, exceto
os recursos destinados a pessoal e dívida, serão
encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de
até 30 (trinta) dias, a contar da data do pedido, ob servados os prazos previstos neste artigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações
das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
............................................................................................................
LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.
............................................................................................................
(À Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19083

NOVEMBRO 2002
19084 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

137
Novembro de 2002

138
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19085

NOVEMBRO 2002
19086 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

139
Novembro de 2002

140
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19087

NOVEMBRO 2002
19088 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

141
Novembro de 2002

142
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19089

NOVEMBRO 2002
19090 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

143
Novembro de 2002

144
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19091

NOVEMBRO 2002
19092 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

145
Novembro de 2002

146
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19093

NOVEMBRO 2002
19094 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

147
Novembro de 2002

148
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19095

NOVEMBRO 2002
19096 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

149
Novembro de 2002

150
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19097

NOVEMBRO 2002
19098 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

151
Novembro de 2002

152
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19099

NOVEMBRO 2002
19100 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

153
Novembro de 2002

154
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19101

NOVEMBRO 2002
19102 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

155
Novembro de 2002

156
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19103

NOVEMBRO 2002
19104 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

157
Novembro de 2002

158
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19105

NOVEMBRO 2002
19106 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

159
Novembro de 2002

160
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19107

NOVEMBRO 2002
19108 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

161
Novembro de 2002

162
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19109

NOVEMBRO 2002
19110 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

163
Novembro de 2002

164
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19111

NOVEMBRO 2002
19112 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

165
Novembro de 2002

166
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19113

NOVEMBRO 2002
19114 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

167
Novembro de 2002

168
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19115

NOVEMBRO 2002
19116 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

169
Novembro de 2002

170
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19117

NOVEMBRO 2002
19118 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

171
Novembro de 2002

172
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19119

NOVEMBRO 2002
19120 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

173
Novembro de 2002

174
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19121

NOVEMBRO 2002
19122 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

175
Novembro de 2002

176
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19123

NOVEMBRO 2002
19124 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

177
Novembro de 2002

178
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19125

NOVEMBRO 2002
19126 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

179
Novembro de 2002

180
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19127

NOVEMBRO 2002
19128 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

181
Novembro de 2002

182
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19129

NOVEMBRO 2002
19130 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

183
Novembro de 2002

184
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19131

NOVEMBRO 2002
19132 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

185
Novembro de 2002

186
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19133

NOVEMBRO 2002
19134 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

187
Novembro de 2002

188
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19135

NOVEMBRO 2002
19136 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

189
Novembro de 2002

190
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19137

NOVEMBRO 2002
19138 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

191
Novembro de 2002

192
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19139

NOVEMBRO 2002
19140 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

193
Novembro de 2002

194
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19141

NOVEMBRO 2002
19142 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

195
Novembro de 2002

196
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19143

NOVEMBRO 2002
19144 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197
Novembro de 2002

198
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19145

NOVEMBRO 2002
19146 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

199
Novembro de 2002

200
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19147

NOVEMBRO 2002
19148 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

201
Novembro de 2002

202
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19149

NOVEMBRO 2002
19150 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

203
Novembro de 2002

204
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19151

NOVEMBRO 2002
19152 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

205
Novembro de 2002

206
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19153

NOVEMBRO 2002
19154 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

207
Novembro de 2002

208
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19155

NOVEMBRO 2002
19156 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

209
Novembro de 2002

210
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19157

NOVEMBRO 2002
19158 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

211
Novembro de 2002

212
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19159

NOVEMBRO 2002
19160 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

213
Novembro de 2002

214
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19161

NOVEMBRO 2002
19162 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

215
Novembro de 2002

216
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19163

NOVEMBRO 2002
19164 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

217
Novembro de 2002

218
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19165

NOVEMBRO 2002
19166 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

219
Novembro de 2002

220
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19167

NOVEMBRO 2002
19168 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

221
Novembro de 2002

222
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19169

NOVEMBRO 2002
19170 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

223
Novembro de 2002

224
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19171

NOVEMBRO 2002
19172 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

225
Novembro de 2002

226
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19173

NOVEMBRO 2002
19174 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

227
Novembro de 2002

228
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19175

NOVEMBRO 2002
19176 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

229
Novembro de 2002

230
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19177

NOVEMBRO 2002
19178 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

231
Novembro de 2002

232
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19179

NOVEMBRO 2002
19180 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

233
Novembro de 2002

234
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19181

NOVEMBRO 2002
19182 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

235
Novembro de 2002

236
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19183

NOVEMBRO 2002
19184 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

237
Novembro de 2002

238
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19185

NOVEMBRO 2002
19186 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

239
Novembro de 2002

240
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19187

NOVEMBRO 2002
19188 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

241
Novembro de 2002

242
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19189

NOVEMBRO 2002
19190 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

243
Novembro de 2002

244
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19191

NOVEMBRO 2002
19192 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

245
Novembro de 2002

246
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19193

NOVEMBRO 2002
19194 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

247
Novembro de 2002

248
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19195

NOVEMBRO 2002
19196 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

249
Novembro de 2002

250
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19197

NOVEMBRO 2002
19198 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

251
Novembro de 2002

252
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19199

NOVEMBRO 2002
19200 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

253
Novembro de 2002

254
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19201

NOVEMBRO 2002
19202 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

255
Novembro de 2002

256
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19203

NOVEMBRO 2002
19204 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

257
Novembro de 2002

258
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19205

NOVEMBRO 2002
19206 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

259
Novembro de 2002

260
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19207

NOVEMBRO 2002
19208 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

261
Novembro de 2002

262
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19209

NOVEMBRO 2002
19210 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

263
Novembro de 2002

264
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19211

NOVEMBRO 2002
19212 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

265
Novembro de 2002

266
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19213

NOVEMBRO 2002
19214 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

267
Novembro de 2002

268
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19215

NOVEMBRO 2002
19216 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

269
Novembro de 2002

270
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19217

NOVEMBRO 2002
19218 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

271
Novembro de 2002

272
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19219

NOVEMBRO 2002
19220 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

273
Novembro de 2002

274
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19221

NOVEMBRO 2002
19222 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

275
Novembro de 2002

276
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19223

NOVEMBRO 2002
19224 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

277
Novembro de 2002

278
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19225

NOVEMBRO 2002
19226 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

279
Novembro de 2002

280
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19227

NOVEMBRO 2002
19228 Terça-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

281
Novembro de 2002

282

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Aviso nº 1.195 –SAP/C. Civil

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 5 19229

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

III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para
os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
..... .......................................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Brasília, 31 de outubro de 2002
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios da Educação, da Cultura e do
Esporte e Turismo, crédito suplementar no valor global
de R$43.762.093,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.

Mensagem de Veto nº 758

Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe deral.

Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração a lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.

.............. ..............................................................................................
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III –extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
............................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição
justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

.... ........................................................................................................
Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a
execução das atividades, dos projetos, das operações
especiais e dos respectivos subtítulos e metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas
com pessoal e encargos sociais serão encaminhados
ao Congresso Nacional por intermédio de projetos de lei
específicos e exclusivamente para essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Con gresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos de
excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o
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exercício, apresentadas de acordo com a classificação
de que trata o art. 82, § 1º, inciso VI, desta lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais terão
como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao
Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação
dos recursos compensatórios, exceto os recursos destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar
da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações das
categorias de programação canceladas nos termos do
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parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
.... ........................................................................................................
LEI Nº 10.331, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001
Regulamenta o inciso X do art. 37
da Constituição, que dispõe sobre a revisão geral e anual das remunerações e
subsídios dos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais.
............................................................................................................
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Aviso nº 1.196 – SAP/C. Civil.
Brasília, 31 de outubro de 2002
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de Lei que “Abre ao Orçamento de Investimento
para 2002, em favor de diversas empresas estatais federais, crédito suplementar no valor total de R$
6.294.845,00, para os fins que específica.”
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Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002.
............................................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.197-SAP/C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre crédito especial ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União, no valor de R$2.875.000,00, para o fim que especifica”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
............................................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe deral.
............................................................................................................
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I –suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
II –especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III –extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
............................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição
justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
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I –o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
II –os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III –os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV –o produto de operações de crédito autorizadas,
em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para
os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos nó
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964
... .........................................................................................................
... .........................................................................................................
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Mensagem de Veto nº 758
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
.... ........................................................................................................
Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ lº Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a
execução das atividades, dos projetos, das operações
especiais e dos respectivos subtítulos e metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas
com pessoal e encargos sociais serão encaminhados
ao Congresso Nacional por intermédio de projetos de lei
específicos e exclusivamente para essa finalidade.
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§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Con gresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos de
excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o
exercício, apresentadas de acordo com a classificação
de que trata o art. 8º, § 1º, inciso VI, desta lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais terão
como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao
Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação
dos recursos compensatórios, exceto os recursos desti-
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nados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar
da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações das
categorias de programação canceladas nos termos do
parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
... .........................................................................................................

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.198 –SAP/C. Civil
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............................................................................................................

Brasília, 31 de outubro de 2002
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação. crédito especial no valor de R$240.988,00, para
os fins que especifica”.
Atenciosamente, – Pedro Parente Chefe da Casa
Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
............................................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe deral.
............................................................................................................
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição
justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para
os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964
............................................................................................................
(À Comissão Mistas de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.199 SAP/C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito
suplementar no valor de R$97.825.663,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLACÃO CITADA
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execução do crédito orçamentário do subtítulo correspondente.
§ 3º A deliberação da Comissão de que trata o
caput será tomada com fundamento em informações
prestadas, pelo Tribunal de Contas da União, sobre as
medidas saneadoras das irregularidades apontadas.
§ 4º O Tribunal de Contas da União e os órgãos
de controle interno de cada um dos Poderes farão o
acompanhamento da aplicação dos recursos nos es tritos termos deste artigo, certificando-se de que ne nhum dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos, em que tenham sido apontados indícios de irregularidades graves, recebam quaisquer recursos orçamentários, informando ao Congresso Nacional as ile galidades eventualmente verificadas, sem prejuízo
das providências cabíveis.
............................................................................................................

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
............................................................................................................
Art.12. Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2002, é vedada a execução orçamentária e financeira dos contratos, convênios, parcelas
ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que
apresentem indícios de irregularidades graves, apontados pelo Tribunal de Contas da União, constantes do
Quadro VII, em anexo, até deliberação em contrário da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização –CMO e do Congresso Nacional.
§ 1º A vedação referida no caput abrange todos os
programas de trabalho dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das estatais, inclusive as
alterações ocorridas no exercício por meio de créditos
adicionais, e a execução financeira, em 2002, das res pectivas despesas inscritas em Restos a Pagar, no exercício de 2001 e nos anteriores.
§ 2º Quando não constar à indicação de contratos,
convênios, parcelas ou subtrechos em programa de trabalho constante do Quadro VII, em anexo, fica vedada a

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.157-5,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Cria a Agência de Desenvolvimento
da Amazônia – ADA, extingue a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, e dá outras providências.
............................................................................................................
Art. 21. Fica extinta a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia –SUDAM.
§ 1º Observado o disposto nos arts. 9 e 15, as competências atribuídas pela legislação à Sudam e ao seu
Conselho Deliberativo ficam transferidas para a União.
§ 2º A União sucederá a Sudam nos seus direitos e
obrigações.
§ 3º Fica transferida para a União, por intermédio
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
responsabilidade pela administração e pagamento de
inativos e pensionistas da Sudam.
§ 4º O quadro de servidores, os cargos em comissão e as funções gratificadas da Sudam ficam transferi-
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dos para o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
§ 5º Compete ao Ministério da Integração Nacio-
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Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição
justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964).

nal:
I – a análise, a aprovação e as demais providências relativas à prestação de contas decorrentes dos
convênios ou instrumentos similares firmados pela Sudam;
II – a administração dos projetos em andamento
na Sudam, relacionados com o seu Fundo de Investimento, podendo cancelar tais projetos, nas hipóteses
previstas na legislação específica;
III – o inventário e a administração dos bens e direitos da Sudam; e
IV – o exercício das demais atribuições legais da
Sudam e do seu Conselho Deliberativo.
............................................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe deral.
............................................................................................................
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
............................................................................................................

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DO
3-8-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1984)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-5-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para
os fins deste artigo, o saldo positivo –das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e
realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
... .........................................................................................................

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.200–SAP/C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$197.81l.440,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
..........................................................................................................
Art. 12. Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2002, é vedada a execução
orçamentária e financeira dos contratos, convênios,
parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que apresentem indícios de irregularidades gra ves, apontados pelo Tribunal de Contas da União,
constantes do Quadro VII, em anexo, até deliberação
em contrário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização –CMO e do Congresso Nacional.
§ 1º A vedação referida no caput abrange todos
os programas de trabalho dos Orçamentos Fiscal, da
Seguridade Social e de Investimento das estatais, in clusive as alterações ocorridas no exercício por meio
de créditos adicionais, e a execução financeira, em
2002, das respectivas despesas inscritas em Restos
a Pagar, no exercício de 2001 e nos anteriores.
§ 2º Quando não constar à indicação de contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em programa
de trabalho constante do Quadro VII, em anexo, fica
vedada a execução do crédito orçamentário do subtítulo correspondente.
§ 3º A deliberação da Comissão de que trata o
caput será tomada com fundamento em informações
prestadas, pelo Tribunal de Contas da União, sobre as
medidas saneadoras das irregularidades apontadas.
§ 4º O Tribunal de Contas da União e os ór gãos de contro le interno de cada um dos Poderes
farão o acompanhamento da aplicação dos recur-
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sos nos estri tos termos des te arti go, certificando-se
de que nenhum dos contra tos, convênios, parcelas
ou subtre chos, em que tenham sido apontados indícios de irregula rida des graves, re cebam quaisquer
recursos orça mentários, informando ao Congresso
Nacional as ilegalidades eventualmente verificadas, sem prejuízo das providências cabíveis.
..........................................................................................................
DECRETO Nº 4.128,
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2002
Dispõe sobre a inventariança, a
transferência e a incorporação dos direitos, das obrigações e dos bens móveis e
imóveis do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem –DNER, e dá outras providências.
...........................................................................................................
Art. 8º Cabe rá ao Minis tério dos Trans portes
adotar as providências para a inclusão de dotações
especificadas em Lei Orçamentá ria, com a finalidade de pro mover a inventariança do DNER, inclusive
para realizar os pagamentos relativos a contra tos e
convênios ori undos da ad ministração direta ou de legada de pro gramas, pro jetos e serviços, bem as sim aqueles acessó rios, per tinentes à infra-estrutura viária que não mais estejam em execução ou que
não tenham sido transferi dos ao DNIT.
Parágrafo único. Os processos de pagamentos
de obrigações referentes aos contratos e convênios
mencionados no caput serão, obrigatoriamente, instruídos com:
I –declaração expressa do Inventariante quanto
à certeza, liquidez e exatidão das obrigações;
II –manifestação da auditoria interna da Autarquia em extinção, ou na sua ausência, da Secretaria
Federal de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República, acerca da regularidade das contratações e da exatidão de seus respectivos valores;
III –toda a documentação comprobatória original ou cópia devidamente autenticada.
....... ...................................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
....... .....................................................................................................
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Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I – suplementares, os destinados a reforço de
dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.
..........................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de ex posição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito
a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários
abertos no exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
.......... ...............................................................................................
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Mensagem de Veto nº 758
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
..........................................................................................................
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Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução das atividades, dos projetos, das
operações especiais e dos respectivos subtítulos e
metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a
um único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de
projetos de lei específicos e exclusivamente para
essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva
lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classificação de que trata o art. 8º, § 1º, inciso VI, desta lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto os re cursos destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data do pedido, observados
os prazos previstos neste artigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações
das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
..........................................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.201-SAP/C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senador Federal
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor global de
R$4.459.032.102,00 em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho e Emprego,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
............................................................................................................
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
............................................................................................................
Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a
execução das atividades, dos projetos, das operações
especiais e dos respectivos subtítulos e metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas
com pessoal e encargos sociais serão encaminhados
ao Congresso Nacional por intermédio de projetos de lei
específicos e exclusivamente para essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Con gresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
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§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos de
excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o
exercício, apresentadas de acordo com a classificação
de que trata o art. 8º, § 1º, inciso VI, desta Lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de
2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação
dos recursos compensatórios, exceto os recursos destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar
da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações das
categorias de programação canceladas nos termos do
parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
... .........................................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
... .........................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição
justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
... .........................................................................................................
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Aviso nº 1.202 –SAP/C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$93.234.000,00, em favor da Justiça Federal, para reforço de dotações cons tantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002.
.............. ..............................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
............................................................................................................
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
............................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição
justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no
DO 3-6-1984)
I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DO
3-8-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1984)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-5-1964)
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§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para
os fins deste artigo, o saldo positivo – das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e
realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
... .........................................................................................................
LEI Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no
âmbito da Justiça Federal.
... .........................................................................................................
Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia
certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da
Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.
§ 1º Para os efeitos do § 3º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta
Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3º, caput)
§ 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão.
§ 3º São vedados o fracionamento, repartição ou
quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no § lº deste
artigo, e, em parte, mediante expedição do precatório, e a
expedição de precatório complementar ou suplementar
do valor pago.
§ 4º Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1º, o pagamento far-se-á, sempre, por meio
do precatório, sendo facultado à parte exeqüente a re núncia ao crédito do valor excedente, para que possa
optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma lá prevista.
... .........................................................................................................
LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.
................... .........................................................................................
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Aviso nº 1.203 – SAP/C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília _ DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre crédito suplementar
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do De senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Pla nejamento, Orçamento e Gestão, da Integração Nacional e de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, no valor global de R$250.072.546,00,
para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Che fe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União exercício financeiro de 2002.
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II – especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.
... ........................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos dis poníveis para ocorrer à despesa e será precedida
de exposição justificativa. (Veto re jeitado no DO
3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
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poder executivo re alizá-las. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro, con jugando-se, ainda, os saldos dos
créditos adicionais transferidos e as operações de
crédito a eles veiculadas. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste ar tigo,o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação
prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)

em:

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extra ordinários
abertos no exercício. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964

I – suplementares, os destinados a reforço de
dotação orçamentária;

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

... ........................................................................................................
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se
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LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração orçamentária de 2002 e dá
outras providências.
... ........................................................................................................
Art. 40. Os projetos de lei re lativos a créditos
adicionais serão apre sentados na forma e com o
deta lha mento estabelecido na lei orçamentária
anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução das atividades, dos projetos, das
operações especiais e dos respectivos subtítulos e
metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a
um único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a des pesas com pessoal e encargos so ciais serão en caminha dos ao Congresso Na cional por intermédio
de projetos de lei es pecíficos e exclusivamente
para essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais apro vados pelo
Congresso Na cional serão considerados auto ma tica mente abertos com a sanção e publicação da res pectiva lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classificação de que trata o art. 8º, § 1º, inciso VI, des ta Lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais te rão como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo
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e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto os re cursos destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data do pedido, observados
os prazos previstos neste artigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações
das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
... ........................................................................................................
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Cria o Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade – FGPC, e dá
outras providências.
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e dá outras providências.
.................... ..................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 61
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989
Estabelece normas para a participação dos Estados e do Distrito Federal no
produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, relativamente às exportações.
........................................................................................................
LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.
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Aviso nº 1. 204– SAP/C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao
projeto de lei que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor
global de R$3.201.123.539,00 para reforço de dotações
consignadas na Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, _ Pedro Parente Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002.
.............. ..........................................................................................
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
................................... ...............................................................
Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a
execução das atividades, dos projetos, das operações
especiais e dos respectivos subtítulos e metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a
um único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de
projetos de lei específicos e exclusivamente para
essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Con gresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
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conterão a atualização das estimativas de receitas
para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação de que trata o art. 8º, § 1º, inciso VI, desta lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto os re cursos destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data do pedido, observados
os prazos previstos neste artigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações
das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
........................................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
........... .............................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de ex posição justificativa. (Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no D.O. 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
D.O. 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo re alizá-las. (Veto rejeitado no D.O.
3-6-1964)
LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.
.................................................... .........................................
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Aviso nº 1.205 -SAP/C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília-DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça e do Ministério do Meio Ambiente, crédito suplementar no valor
global de R$120.003.735,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Che fe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
............................................................................................................
LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.
............................................................................................................
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
............................................................................................................
Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução das atividades, dos projetos, das
operações especiais e dos respectivos subtítulos e
metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a
um único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de
projetos de lei específicos e exclusivamente para
essa finalidade.
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§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas
para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação de que trata o art.8º, § 1º, inciso VI, desta Lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto os re cursos destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data do pedido, observados
os prazos previstos neste artigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações
das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
............................................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
............................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de ex posição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no D0 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
........... ..............................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.206-SAP/C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre crédito suplementar ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Fazenda, de Encargos Financeiros da União e de
Operações Oficiais de Crédito, no valor global de
R$195.335.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, _ Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002.
............................................................................................................
Art. 12. Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2002, é vedada a execução
orçamentária e financeira dos contratos, convênios,
parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que apresentem indícios de irregularidades gra ves, apontados pelo Tribunal de Contas da União,
constantes do Quadro VII, em anexo, até deliberação
em contrário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO e do Congresso Nacional.
§ 1º A vedação referida no caput abrange todos
os programas de trabalho dos Orçamentos Fiscal, da
Seguridade Social e de Investimento das estatais, in clusive as alterações ocorridas no exercício por meio
de créditos adicionais, e a execução financeira, em
2002, das respectivas despesas inscritas em Restos
a Pagar, no exercício de 2001 e nos anteriores.
§ 2º Quando não constar à indicação de contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em programa
de trabalho constante do Quadro VII, em anexo, fica
vedada a execução do crédito orçamentário do subtítulo correspondente.
§ 3º A deliberação da Comissão de que trata o
caput será tomada com fundamento em informações
prestadas, pelo Tribunal de Contas da União, sobre as
medidas saneadoras das irregularidades apontadas.
§ 4º O Tribunal de Contas da União e os órgãos
de controle interno de cada um dos Poderes farão o
acompanhamento da aplicação dos recursos nos es -
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tritos termos deste artigo, certificando-se de que ne nhum dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos, em que tenham sido apontados indícios de irregularidades graves, recebam quaisquer recursos orçamentários, informando ao Congresso Nacional as
ilegalidades eventualmente verificadas, sem prejuízo
das providências cabíveis.
... ........................................................................................................
LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao
Programa Nacional de Desestatização,
revoga a Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.
............................................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
............................................................................................................
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se
em:
I – suplementares, os destinados a reforço de
dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.
............................................................................................................
Art. 43. A abertura das créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis pare ocorrer a despesa e será precedida de ex posição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1984)
§ 1º Considerem-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1984)
I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
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§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito
a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1984)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para as fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários
abertos no exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1984
... ........................................................................................................
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
... ........................................................................................................
Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução das atividades, dos projetos, das
operações especiais e dos respectivos subtítulos e
metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a
um único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de
projetos de lei específicos e exclusivamente para
essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva
lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classificação de que trata o art. 8º, § 1º, inciso VI, des ta lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais te rão como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo
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e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto os re cursos destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data do pedido, observados
os prazos previstos neste artigo.
§ 8º E vedada à suplementação das dotações
das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
............... .........................................................................................
LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.
............... .........................................................................................
LEI Nº 10.437, DE 25 DE ABRIL DE 2002
Dispõe sobre o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, de que
trata a Lei nº 9.138, de 29 de novembro de
1995, e dá outras providências.
............... .........................................................................................
DECRETO Nº 4.398, DE 1º DE OUTUBRO DE 2002
Dispõe sobre a desvinculação de
ações do Banco do Brasil S.A depositadas no Fundo de Amortização da Dívida
Pública Mobiliária Federal.
............... .........................................................................................
LEI Nº 9.866, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1999
Dispõe sobre o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, de que
trata a Lei nº 9.138, de 29 de novembro de
1995, e de dívidas para com o Fundo de
Defesa da Economia Cafeeira – Funcafé,
instituído pelo Decreto-Lei nº 2.295, de 21
de novembro de 1986, que foram reescalonadas no exercício de 1997, das operações de custeio e colheita da safra
1997/1998, à luz de resolução do Conselho Monetário Nacional, e dá outras providências.
.......................................................................................................
LEI Nº 9.848, DE 26 DE OUTUBRO DE 1999
Altera dispositivos das Leis nºs
9.138, de 29 de novembro de 1995, 8.427,
de 27 de maio de 1992, e 9.126, de 10 de
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novembro de 1995, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural; sobre a
concessão de subvenção econômica nas
operações de crédito rural; autoriza o Poder Executivo a renegociar as obrigações
financeiras relativas à liquidação de ope rações de Empréstimos do Governo Federal – EGF, vencidas e prorrogadas a
partir de 1991; e a aplicação da Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP sobre em préstimos concedidos com recursos dos
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Fundos Constitucionais e com recursos
das Operações Oficiais de Crédito.
............... .........................................................................................
LEI Nº 9.138, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre o crédito rural, e dá
outras providências.
............................................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.207 -SAP/C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre crédito suplementar
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde, no valor global de R$142.091.424,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vi gente”.
Atenciosamente, _ Pedro Parente Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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de trabalho constante do Quadro VII, em anexo, fica
vedada a execução do crédito orçamentário do subtítulo correspondente.
§ 3º A deliberação da Comissão de que trata o
caput será to mada com fundamento em informações presta das, pelo Tribunal de Contas da União,
sobre as medidas saneadoras das irregularidades
apontadas.
§ 4º O Tribunal de Contas da União e os árgãos
de controle interno de cada um dos Poderes farão o
acompanhamento da aplicação dos recursos nos es tritos termos deste artigo, certificando-se de que ne nhum dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos, em que tenham sido apontados indícios de irregularidades graves, recebam quaisquer recursos orçamentários, informando ao Congresso Nacional as
ilegalidades eventualmente verificadas, sem prejuízo
das providências cabíveis.
........... ..............................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
.................................................... .........................................
Art.12. Nos termos do art. 83, § 7º , da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2002, é vedada a execução
orçamentária e financeira dos contratos, convênios,
parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que apresentem indícios de irregularidades gra ves, apontados pelo Tribunal de Contas da União,
constantes do Quadro VII, em anexo, até deliberação
em contrário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO e do Congresso Nacional.
§ lº A vedação referida no caput abrange to dos os programas de trabalho dos Orçamentos Fis cal, da Seguridade So cial e de Investimento das es ta ta is, in clusive as alterações ocorridas no exercício por meio de créditos adicionais, e a execução financeira, em 2002, das res pectivas despesas ins critas em Res tos a Pa gar, no exercício de 2001 e
nos anteriores.
§ 2º Quando não constar a indicação de contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em programa

..................................... ............................................................
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se
em:
I – suplementares, os destinados a reforço de
dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.
............ ............................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de ex posição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo. desde que não comprometidos:
(Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964)
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– o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no D.O.
3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964)
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operações especiais e dos respectivos subtítulos e
metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a
um único tipo de crédito adicional.

III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; (Veto rejeitado no D.O.
3-6-1964)

§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de
projetos de lei específicos e exclusivamente para
essa finalidade.

IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no D.O.
3-6-1964)

§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva
lei.

§ 2º Entende-se por supe rá vit financeiro a di ferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos
créditos adicionais trans feridos e as operações de
crédito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no D.O.
3-6-1964)

§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classificação de que trata o art.. 8º, § 1º, inciso VI,
desta lei.

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste ar tigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação
prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício. (Veto rejeitado no D.O.
3-6-1964)

§ 6º 0s projetos de lei de créditos adicionais terão como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á importância dos créditos extraordinários
abertos no exercício. (Veto rejeitado no D.O.
3-6-1964.
........... ..............................................................................................
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
................................................... ..........................................
Art. 40. Os projetos de lei re lativos a créditos
adicionais serão apre sentados na forma e com o
deta lha mento estabelecido na lei orçamentária
anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução das atividades, dos projetos, das

§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto os re cursos destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data do pedido, observados
os prazos previstos neste artigo.
§ 8º Ë vedada a suplementação das dotações
das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
................. ......................................................................................
LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.
.................................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Aviso nº 1.208 –SAP/C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$63.479.999,00, para os
fins que especifica”.
Atenciosamente, _ Pedro Parente, Che fe da
Casa Civil da Presidência da República.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002.
.... .......................................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
... ........................................................................................................
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Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de ex posição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orça mentárias ou de créditos adiciona-
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is, autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
.... .......................................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.103-42,
DE 22 DE JUNHO DE 2001
Dispõe sobre operações financeiras
entre o Tesouro Nacional e as entidades
que menciona, e dá outras providências.
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002.
.................................................................... ....................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe deral.
... ........................................................................................................
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Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I – suplementares, os destinados a reforço de
dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.
... ........................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos dis poníveis para ocorrer a despesa e será precedida
de exposição justificativa. (Veto rejeitado no D.O.
3-6-1964)
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§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no D.O. 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
D.O. 3-6-1964)
II – os provenientes do excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964)
... ........................................................................................................
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Aviso nº 1.209 -SAP/C.Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Transferências a Estados, Dis trito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$35.000.000,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, _ Pedro Parente, Che fe da
Casa Civil da Presidência da República.
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Aviso nº 1.210 – SAP/C. Civil
Brasília, 31 de outubro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília-DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$22.232.000,00, para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
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para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação de que trata o art. 8º, § 1º, inciso VI, desta
Lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário e do Ministério Público da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto os re cursos destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data do pedido, observados
os prazos previstos neste artigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações
das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
.........................................................................................................

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
..........................................................................................................
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
......................................................................................

Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a
execução das atividades, dos projetos, das operações
especiais e dos respectivos subtítulos e metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a
um único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de
projetos de lei específicos e exclusivamente para
essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Con gresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
..........................................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de ex posição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
..........................................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Os projetos lidos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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Nos termos da Resolução nº 1, de 2001-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos Projetos:
Até 9-11 Publicação e distribuição de avulsos;
Até 17-11 Prazo final para apresentação de
emendas;
Até 22-11 Publicação e distribuição de avulsos
das emendas; e
Até 2-12 Encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador José Jorge.
São lidos os seguintes:
OF. GLPMDB Nº 156/2002
Brasília, 31 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa
Excelência a indicação dos Senadores Amir Lando,
Ney Suassuna, Gilberto Mestrinho e João Alberto
Souza, como membros titulares, em substituição, res pectivamente, aos Senadores Marluce Pinto, Mauro
Miranda, Roberto Requião e Fernando Ribeiro, que
irão integrar a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer à Medida Provisória nº 48, de 26
de junho de 2002, que “Dispõe sobre a criação da
Gratificação de Desempenho de Atividade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA e da Gratificação Especial de Controle do Tráfego Aéreo –
GECTA, e dá outras providências”, ficando a mesma
assim constituída:
Titulares
Suplentes
Amir Lando
Alberto Silva
Ney Suassuna
Pedro Simon
Gilberto Mestrinho
Renan Ca lheiros
João Alberto Souza
Maguito Vilela.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Renan Calheiros,
Líder do PMDB.
Ofício nº 902-L-PFL/2002
Brasília, 30 de outubro 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 Pro visória nº 74, de 23 de
outubro de 2002, que “Altera a Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, para assegurar o pagamento de se guro-desemprego ao trabalhador resgatado da condição análoga à de escravo”, em substituição aos anteriormente indicados.
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Efetivo
Deputado Paulo Marinho
Deputado Darci Coelho
Suplente
Deputado Aroldo Cedraz
Deputado João Ribeiro.
Atenciosamente. – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
Ofício nº 904-L-PFL/2002
Brasília, 30 de outubro 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 75, de 24 de
outubro de 2002, que “Altera a Legislação Tributária
Federal, e dá outras providencias”, em substituição
aos anteriormente indicados.
Efetivo
Suplente
Deputado Rodrigo Maia Deputado Chico Sardelli
Deputado Jorge Khoury Deputado João Carlos Bacelar
Atenciosamente. – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
Ofício nº 0906-L-PFL/2002
Brasília, 30 de outubro 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 76, de 25 de
outubro de 2002, que “Dispõe sobre a instituição de
equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo
de Presidente da República, cria cargos em comissão, e dá outras providências”, em substituição aos
anteriormente indicados.
Efetivo
Deputado José Carlos Fonseca Júnior
Deputado Pedro Fernandes
Suplente
Deputado Salomão Cruz
Deputado José Melo
Atenciosamente, _ Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
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dá outras providências”, em substituição aos anteriormente indicados.

Ofício nº 908-L-PFL/2002-11-05
Brasília, 30 de outubro 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 Pro visória nº 77, de 25 de
outubro de 2002, que “Altera as Leis nºs 10.464, de
24 de maio de 2002, 10.177, de 12 de janeiro de
2001, e 10.437, de 25 de abril de 2002; autoriza a
concessão de crédito, com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, para aquisição dos títulos do Tesouro
Nacional necessários à contratação de operação na
forma da Resolução nº 2.471, de 26 de fevereiro de
1998, do Conselho Monetário Nacional, relacionada
com dívidas contraídas com recursos de outras fon tes; dispõe sobre reconversão de atividades de mu tuários com dívidas junto a bancos oficiais federais; e

Efetivo
Deputado Ronaldo Caiado
Deputado Aberlardo Lupion
Suplente
Deputado Carlos Alberto Rosado
Deputado Crescêncio Pereira Junior
Atenciosamente, _ Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs. e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, dia 5-11-2002, às 14 horas
e 30 minutos, a seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15horas e 3minutos.)
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Ata da 121ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 5 de novembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão,
Antonio Carlos Valadares e Mozarildo Cavalcanti

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabaÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Antonio Carlos Júnior – Antônio Carlos Valadares –
Arlindo Porto – Bello Parga – Benício Sampaio – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Edison Lobão – Emília Fernandes – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Iris
Rezende – Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino –
José Eduardo Dutra – José Jorge – José Sarney – Ju vêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha – Lindberg
Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Otavio –
Luiz Pastore – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria do
Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro
Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti –
Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo
Hartung – Paulo Souto – Pedro Simon – Ramez Tebet –
Renan Calheiros – Ricardo Santos – Roberto Freire –
Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir
Amaral – Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
A lista de oradores acusa o comparecimento de 68 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.

lhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 549, DE 2002
(Nº 1.746/2002, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à Ita Ondas S/C LTDA., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Hidrolândia, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aproavado o ato a que se refere a Portaria nº 425, de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão à Ita Ondas S/C Ltda. para explorar, por dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Hidrolândia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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PARECERES
PARECER Nº 985, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n ° 295, de
2002 nº 869/2002, na origem), do Presidente da República, solicitando seja autorizada à contratação de operação de
crédito externo no valor de até
US$5.000.000,00 (cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América), en tre a República Federativa do Brasil e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinada a financiar, parcialmente, o Programa de Apoio à Modernização do Tribunal de Contas da União.
Relator: Senador Romero Jucá
I – Relatório
Por intermédio da Mensagem n° 295, de 2002
(Mensagem n° 869, de 14 de outubro de 2002, na ori gem), o Presidente da República solicita seja autorizada à contratação de operação de crédito externo no va lor de até US$5.000.000,00 (cinco milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), entre a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinada a financiar, parcialmente, o
Programa de Apoio à Modernização do Tribunal de
Contas da União.
I.1 – Integram a Mensagem, cujo processado
abrange as folhas 1 a 188, os seguintes documentos:
a) cópia da Exposição de Motivos n° MF 252, de
10 de outubro de, 2002, do Ministro de Estado da Fazenda, às folhas 2 e 3;
b) cópia do Parecer PGFN/COF/N° 3.196/2002, de
9 de outubro de 2002, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional do Ministério da Fazenda, que examina o aspecto legal das minutas contratuais, às folhas 4 a 9;
c) cópia do Parecer n° 465 STN/COREF, de 24
de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que a examina o pedido
de autorização para a contratação da operação de cré dito, às folhas 10 a 16;
d) cópia do Ofício Decec/Diope/Sucret-2002/207,
de 17 de setembro de 2002, do Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio (DECEC) do Banco Central
do Brasil à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, informando o credenciamento do Tribunal de Contas da União para negociar a operação
de crédito no exterior, às folhas 17 e 18;
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e) cópia de Parecer s/n° de 4 de outubro de
2002, da Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da
União, examinando os aspectos legais da operação de
crédito, às folhas 19 a 25;
f) cópia do Aviso n° 914/TCU, de 15 de julho de
2002, do Presidente do Tribunal de Contas da União ao
Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando minuta
dos instrumentos contratuais e demais documentos previstos na Portaria MEFP n° 497, de 27 de agosto de 1990,
necessários à análise do pleito, às folhas 26 e 27;
g) cópia da Análise dos Benefícios e dos Custos
do Projeto de Apoio à Modernização do Tribunal de
Contas da União, documento de responsabilidade do
Tribunal de Contas da União, às folhas 28 a 35;
h) cópia da Análise Financeira do Projeto de Apoio à Modernização do Tribunal de Contas da União, do cumento de responsabilidade do Tribunal de Contas da
União, às folhas 36 a 47;
i) cópia do documento Limites de Endividamento
da União, referente a junho de 2002, elaborado pela
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda à luz das exigências da Resolução n° 96, de 15
de dezembro de 1989, do Senado Federal, e da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, às folhas
48 a 100;
j) cópia do documento Resultado do Tesouro Nacional, referente a julho de 2002, de responsabilidade
da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fa zenda, demonstrando a execução financeira do Tesouro Nacional, às folhas 102 a 138;
l) cópia da minuta do Contrato de Empréstimo a
ser celebrado entre a República Federativa do Brasil e
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), texto em português, às folhas 139 a 186;
m) Aviso n° 1.112 – SAP/C. Civil, de 14 de outubro
de 2002, do Chefe da Casa Civil da Presidência da República ao Primeiro Secretário do Senado Federal, encaminhando a Mensagem Presidencial, à folha 187;
n) declaração do recebimento da Mensagem nº
295, de 2002, pela Presidência do Senado Federal em
16 de outubro de 2002, à folha 188.
I.2 – Em conformidade com o Parecer n° 465
STN/COREF, de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, complementado pelo
Ofício Decec/Diope/Sucret-2002/207, do Departamento de Capitais Estrangeiros (DECEC) do Banco Central
do Brasil, são as seguintes às condições financeiras da
operação de crédito:
I. devedor: República Federativa do Brasil;
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II. credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III. valor: até US$5.000.000,00 (cinco milhões de
dólares dos Estados Unidos da América);
IV. finalidade: financiar, parcialmente, o Programa
de Apoio Modernização do Tribunal de Contas da União;
V. prazo de desembolso: até 3 (três) anos;
VI. amortização: parcelas semestrais, consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, calculadas
com base na quantia de principal desembolsada pendente de pagamento, vencendo-se a primeira quarenta e
dois meses após a data de assinatura do contrato e a última até o dia 10 de setembro de 2022;
VII – juros: exigidos semestralmente, calculados
com base no custo de captação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), correspondente à taxa
para Empréstimos Unimonetários Qualificados apurada
durante os seis meses anteriores aos respectivos vencimentos, acrescidos de uma margem razoável expressa
em termos de percentagem anual, devendo ser pagos
nos dias 10 dos meses de março e setembro, a partir de
10 de março de 2003;
VIII – comissão de crédito: exigida semestralmente nas mesmas datas de pagamento dos juros e calculada com base na taxa de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, entrando em vigor sessenta dias
após a assinatura do contrato;
IX – recursos para inspeção e supervisão gerais:
US$ 50.000,00 (cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos da América), desembolsados em prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais.
II – Análise
Compete a esta Comissão, nos termos do art. 52,
inciso V, da Constituição Federal, combinado com o art.
393, parágrafo único, do Regimento Interno desta
Casa, a iniciativa de projeto de resolução que implique
o exercício da competência privativa do Senado Federal de autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União.
O Parecer PGFN/COF/N° 3196/2002, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, declara que foram integralmente obedecidas as
formalidades prévias à contratação prescritas na Constituição Federal, na Resolução n° 96, de 1989, do Senado Federal, no Decreto-Lei n° 1.312, de 15 de fevereiro
de 1974, e nos demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes.
O Parecer informa, ainda, que “... as minutas contratuais contêm cláusulas admissíveis segundo a legis-
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lação brasileira, tendo sido observado o preceito contido no art. 5º da Resolução nº 96/89, do Senado Federal, que veda disposição contratual de natureza política,
atentatória à soberania nacional e à ordem pública,
contrária à Constituição e às leis do País, bem assim
que implique compensação automática de débitos e
créditos
O Parecer n° 465 STN/COREF, de 2002, da Se cretaria do Tesouro Nacional do -Ministério da Fazenda, ressalta que o objetivo da operação de crédito é
apoiar a modernização e o fortalecimento institucional
do Tribunal de Contas da União, aumentando a eficiência e a eficácia das ações de controle, com vistas a
contribuir para a efetiva e regular gestão dos recursos
públicos federais.
Informa, também, o Parecer, que:
1. o programa em questão encontra-se incluído
na Lei n° 9.989, de 21 de julho de 2000, que dispõe sobre o Plano Plurianual da União para o período
2000/2003, no programa Controle Externo contemplado
na ação Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais;
2. os recursos destinados ao programa estão previstos na Lei Orçamentária de 2002, bem como na pro posta orçamentária para 2003, visando dar suporte ao
ingresso de recursos externos, à contrapartida nacional
e ao pagamento de dispêndios;
3. há margem para a contratação da operação de
crédito nos limites de endividamento da União, estabelecidos nos arts. 2°, 3°, incisos I e II, e 4° da Resolução
n° 96, de 1989, do Senado Federal;
4. foi verificada a observância, por parte da
União, das restrições estabelecidas na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2001, relativamente à
contratação da operação de crédito;
5. a fim de evitar o pagamento desnecessário de
comissão de crédito, deve-se observar, preliminarmente à assinatura do contrato e mediante manifestação
prévia do Banco Interamericano de Desenvolvimento –
BID, o grau de cumprimento, por parte do Tribunal de
Contas da União, das seguintes condicionalidades, previstas na Seção 3.02 da minuta do Contrato de
Empréstimo:
a) criação da Unidade Coordenadora do Programa (UCP) e designação do pessoal suficiente para o
seu funcionamento;
b) criação de um sistema financeiro e de contabilidade adequado para o registro das transações efetuadas com os recursos do Programa.
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Concluindo o parecer, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda declara nada ter a opor à
contratação da operação de crédito, desde que, preliminarmente à formalização do instrumento contratual, seja
verificado o cumprimento satisfatório das condicionalidades mencionadas no item 5.
III – Voto
Com base no exposto, e considerando a expressiva relevância do Programa de Apoio à Modernização do
Tribunal de Contas da União, manifesto-me favoravelmente a que se autorize a República Federativa do Brasil
a contratar a operação de crédito em pauta, nos termos
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 67, DE 2002
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), no valor de até
US$ 5.000.000,00 cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
destinando-se os recursos a financiar,
parcialmente, o Programa de Apoio à Modernização do Tribunal de Contas da
União.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É autorizada a República Federativa do Bra sil, nos termos da Resolução n° 96, de 1989, do Senado
Federal, a contratar operação de crédito externo com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares dos
Esi4dos Unidos da América), destinando-se os recursos a
financiar, parcialmente, o Programa de Apoio à Modernização do Tribunal de Contas da União.
Art. 2° São as seguintes as condições financeiras
da operação de crédito externo a que se refere o artigo
anterior:
I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – valor: até US$5.000.000,00 (cinco milhões
de dólares dos Estados Unidos da América);
IV – finalidade: financiar, parcialmente, o Programa de Apoio Modernização do Tribunal de Contas da
União;
V – prazo de desembolso: até 3 (três) anos;
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VI – amortização: parcelas semestrais, consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, calculadas com base na quantia de principal desembolsadas pendente de pagamento, vencendo-se a primeira
quarenta e dois meses após a data de assinatura do
contrato e a última até o dia 10 de setembro de 2002;
VII – juros: exigidos semestralmente, calculados
com base no custo de captação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), correspondente à taxa
para Empréstimos Unimonetários Qualificados apurada
durante os seis meses anteriores aos respectivos ven cimentos, acrescidos de uma margem razoável expressa em termos de percentagem anual, devendo ser pagos nos dias 10 dos meses de março e setembro, a
partir de 10 de março de 2003;
VIII – comissão de crédito: exigida semestralmente nas mesmas datas de pagamento dos juros e
calculada com base na taxa de 0,75% a.a. (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não
desembolsado do empréstimo, entrando em vigor sessenta dias após a assinatura do contrato;
IX – recursos para inspeção e supervisão gerais: US$50,00.00 (cinqüenta mil dólares dos Estados
Unidos da América), desembolsadas em prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais.
Art. 3° A autorização conferida pelo art. 1 ° deverá
ser exercida no prazo máximo de 540 (quinhentos e
quarenta) dias contados da data de publicação desta
Resolução.
Art. 4° As partes envolvidas na operação de crédito
de que trata o art. 1º, deverão, preliminarmente às formalizações contratuais, atender às seguintes exigências:
I – cumprimento, pelo Tribunal de Contas da
União das seguintes condicionalidades:
a) criação da Unidade Coordenadora do Programa (UCP) e designação do pessoal suficiente para o
seu funcionamento
b) criação de um sistema financeiro e de contabilidade adequado para o registro das transações efetuadas com os recursos do Programa.
II – reconhecimento, pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), do cumprimento, pelo Tribunal de Contas da União, das condicionalidades a que
se refere o inciso anterior.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
............................................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
............................................................................................................
SEÇÃO IV
Do Senado Federal
Art. 52. Compete privativamente ao Senado
Federal:
............................................................................................................
V – autorizar operações externas de natureza fi nanceira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios;
............................................................................................................
............................................................................................................
LEI N° 9.989, DE 21 DE JULHO DE 2000(*)
Dispõe sobre o Plano Plurianual
para o período de 2000/2003.
O Presidente da Republica, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Esta Lei instituí o Plano Plurianual para o
quadriênio 2000/2003, em cumprimento ao disposto no
art. 165, § 1°, da Constituição Federal, na forma dos Anexos I e II.
Parágrafo único. O Anexo III, que acompanha esta Lei,
sem caráter normativo, contém as informações complementares relativas aos valores referenciais dos subtítulos das
ações vinculadas aos programas nele relacionados.
Art. 2° O Poder Executivo, no prazo de quarenta e
cinco dias, justará as metas aos valores aprovados pelo
Congresso Nacional para cada ação.
Art. 3° As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas leis e diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que
os modifiquem.
Art. 4° As prioridades e metas para o ano 2000,
conforme estabelecido no art. 2° da Lei n° 9.811, de 28 de
julho de 1999, estão contidas na programação orçamentária da Lei n° 9.969, de 11 de maio de 2000.
Art. 5° A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão
propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de
lei específico, observado o disposto no art. 7° desta Lei.
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Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na
hipótese de:
I – Inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema
que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o pro grama proposto;
II – alteração ou exclusão de programa, exposição
das razões que motivaram a proposta.
Art. 6° O Poder Executivo enviará ao Congresso
Nacional, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório
de avaliação do Plano Plurianual.
§ 1° O relatório conterá, no mínimo:
I – avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano,
explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias
verificadas entre os valores previstos e observados;
II – demonstrativo, por programa e por ação, de forma regionalizada, da execução física e financeira do
exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:
a) do orçamento fiscal e da seguridade social;
b) do orçamento de investimentos das empresas
em que União, direta ou indiretamente, detenha a maioria
do capital com direito a voto; e
c) das demais fontes;
III – demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;
IV – avaliação, por programa, da possibilidade de
alcance do índice final previsto para cada indicador e de
cumprimento das metas físicas e da previsão de custos
para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas
corretivas necessárias.
§ 2° Para fins de acompanhamento e da fiscalização
orçamentária a que se refere o art. 166, § 1°, inciso II, da
Constituição Federal, será assegurado, ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta, ao Sistema de
Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual – SIGPLAN – ou ao que vier a substituí-lo.
Art. 7° A inclusão, exclusão ou alteração de ações
orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentário anual ou de seus créditos
adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do
respectivo programa.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – efetuar a alteração de indicadores de programas;
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II – incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos da União.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 2000; 179° da Independência e 112° da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Edward Joaquim Amadeo Swaelen –
Martus Tavares
............................................................................................................
............................................................................................................
LEI N° 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
............................................................................................................
............................................................................................................
LEI COMPLEMENTAR N° 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
............................................................................................................
............................................................................................................
DECRETO-LEI N° 1.312,
DE 15 DE FEVEREIRO DE 1974
Autoriza o Poder Executivo a dar a
garantia do Tesouro Nacional a operações de créditos obtidos no exterior, bem
como, a contratar créditos em moeda es trangeira nos limites que específica, con solida inteiramente a legislação em vigor
sobre a matéria e dá outras providências.
............................................................................................................
............................................................................................................
PARECER N° 986, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n° 107, de
2002 (n° 918/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Universo Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo n° 107, de 2002 (n° 918, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Universo Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial n° 1.772, de
1998, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 28 de dezembro
de 1998, que renova a concessão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3°, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que in tegra 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 Universo Ltda., (cf. fl. 143):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• David Martins de Miranda
5.000
• Léia Oliveira de Miranda Sora
5.000
Total de Cotas
10.000
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 João Almeida.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos autos, que o pleito foi originalmente formulado pela entidade Sociedade Rádio Capivari Ltda., autorizada a mudar
sua denominação social para Sociedade Rádio Independência Ltda., e transferida para a Rádio Diário do
Grande ABC Ltda., razão porque se propõe o registro da
mudança, de seu nome, por meio de emenda de redação ao art. 1 ° do PDS em análise.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam
ou renovam concessão, permissão ou autorização para
que se executem serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição
Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às
formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolu-
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ção n° 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.

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

III – Voto

............................................................................................................
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.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento da
mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do
Congresso Nacional, em votação nominal
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional; na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será de
dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as
de televisão.
............................................................................................................

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n° 107, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n° 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Universo 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, com a seguinte emenda de redação:
EMENDA N° 1 – CE
Dê-se ao art. 1 ° do PDS n° 107, de 2002, a seguinte
redação:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere
o Decreto de 28 de dezembro de 1998, que renova por dez anos, a partir de 1 ° de maio de
1994, a concessão da Rádio Universo Ltda., outorgada originariamente à Sociedade Rádio Capivari Ltda., autorizada a mudar sua denominação social para Sociedade Rádio Independência Ltda., e transferida para a Rádio Diário do
Grande ABC Ltda., para explorar serviço de ra diodifusão sonora em onda média na cidade de
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
Sala da Comissão, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator – Ca sildo Maldaner – Nabor Júnior – Geraldo Althoff –
Moreira Mendes – José Jorge – Arlindo Porto – Freitas Neto – Benício Sampaio – Mauro Miranda – Ju vêncio da Fonseca – Antonio carlos Júnior – Lúdio
Coelho – Chico Sartori – Luiz Otávio.
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:
............................................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

PARECER N° 987, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n° 184, de
2002 (n° 958/2001, na ,Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Pirajuí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Pirajuí, Estado
de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo n° 184, de 2002 (n° 958, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Pirajuí Ltda. para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial n° 817, de
2001, 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,
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combinado com o art. 223, § 3°, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que in tegra 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 Pirajuí Ltda. (cf. fl. 125):
Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
• José Eraldo Germano da Silva
2.238
• Aldari Fazion
2.238
Total de Cotas
4.476
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 Márcio Reinaldo Moreira.
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 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 n° 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 n° 184, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n° 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Pirajuí 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
............................................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 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 988, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
projeto de decreto legislativo n° 212, de
2002 (n° 1.186/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Curimataú de Nova
Cruz Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Nova Cruz Estado do Rio Grande
do Norte.
Relator: Senador Nabor Júnior
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo n° 212, de 2002 (n° 1.186, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial n° 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, § 3°, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que in -
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tegra 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
Curimataú de Nova Cruz Ltda., (c f. fl. 113):
Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
• João Peixoto Mariano
2
• João Paulo da Silva
2
• Severino Augusto de Morais
12
• Oto Agripino Maia
174
• Felipe Catalão Maia
10
Total de Cotas
200
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 relatar, o Deputado Nelson Proença.
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 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 n° 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 n° 212, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n° 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Curimataú de Nova Cruz
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 De creto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.
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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 989, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de
2002 (nº 1.256, de 2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Novo Milênio a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Umuarama, Estado do Paraná.

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, autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 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.

Relator: Senador Chico Sartori
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de 2002 (nº 1.256, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Novo Milênio a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Umuarama, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 308, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 741, 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 in tegra 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
Novo Milênio (cf fl. 23):
• Diretor Presidente – Claudemir Adauto Teixeira
• Vice-Presidente – Alberto Aranda Fernandes
• Secretária – Silvana Cazarin
• Tesoureiro – Romitdo Urbanski
• Patrimônio – Luiz Carlos Zanatto
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 Marcelo Barbieri.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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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 255, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Novo Milênio 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.
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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 a autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o principio 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 990, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo no 263, de
2002 (nº 1.049/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira – OAPC a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira, Estado da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Junior
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I – Relatório

III – Voto

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 263, de 2002 (nº 1.049, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Obra
de Assistência Paroquial de Cachoeira – OAPC a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial no 1.604, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 459, 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 Comunicações ao Presidente da República, documento que in tegra 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 Obra de Assistência `Paroquial de Cachoeira – OAPC (cf. fls. 11/21):

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 263, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira – OAPC 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Antonio Carlos Júnior,
Relator.

• Presidente – Hélio César Leal Vilas-Boas
• Vice-Presidente – Antônio Ubaldo Cedraz da Silva
• 1º Tesoureiro – Edvaldo Cruz Costa
• 2º Tesoureiro – José Rosa de Lima
• 1ª Secretária – Anna Sylvia Milhazes
• 2ª Secretária – Izanete dos Santos de Lima
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 Olímpio Pires.
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.
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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, autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 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 991, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 283, de
2002 (nº 1.327/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Itagibá a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itagibá, Estado da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Junior
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 283, de 2002 (nº 1.327, de 2001, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Itagibá a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itagibá, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 702, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 406, 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 in tegra 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 Itagibá (cf. fl. 20):
• Presidente – Manoel Fonseca Neto
• Vice-Presidente – Moisés Rocha Brito
• Primeira Secretária – Mariene Souza Nascimento
• Segundo Secretário – Abinésio Nunes Oliveira
• Primeiro Tesoureiro – Gerinaldo Sinfrônio Oliveira
• Segundo Tesoureiro – Gilson Carlos Ferreira 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 Márcio Reinaldo Moreira.
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 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 283, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Comunitária de Itagibá atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habili-
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tar-se à autorização, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Antonio Carlos Júnior,
Relator.

Novembro de 2002

CAPITULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e
renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2ºe § 4º a contar do recebimento da
mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 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 992, DE 2002

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

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 289, de
2002 (nº 1.365/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
ABCI – Associação Beneficente e Cultural Comunitária de Inhambupe a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Inhambupe, Estado da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Junior
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 289, de 2002 (nº 1.365, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a ABCI
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária de
Inhambupe a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Inhambupe, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.689, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 550, 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.
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A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que in tegra 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 ABCI – Associação Beneficente e Cultural Comunitária de Inhambupe (cf. fl. 12):
• Presidente – José Eduardo da Rocha Reis
• Vice-Presidente – Luis Inocêncio dos Santos
• Secretária – Maria Helena da Conceição Bina
• Vice-Secretária – Bernadete Soares de Souza
• Tesoureiro – Benoni Leys
• Vice-Tesoureiro – Joel da Silva
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Roberto Rocha.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado 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 289, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado federal, ficando caracterizado que a ABCI – Associação Beneficente e Cultural
Comunitária de Inhambupe atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de De creto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Antonio Carlos Júnior,
Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
............................................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
............................................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 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 quin tos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou 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 993, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de
2002 (nº 1.389/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Nossa Senhora
da Conceição a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Junior

Novembro de 2002

A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que in tegra 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 Nossa Senhora da Conceição (cf.
fls. 20/32a):
• Diretor Presidente – José de Oliveira Araújo
• Diretor Vice-Presidente – Claro Antônio de Oliveira
• Diretora Secretária – Diolinda Neta Soares Costa
• Diretor Tesoureiro – Renato Lopes Mendes
• Diretor de Patrimônio – José Lopes dos Reis
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de sua relatora, a Deputada Luiza Erundina.
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 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 o Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de 2002 (nº 1.389, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 732, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 83, 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.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 295, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Comunitária Nossa Senhora
da Conceição 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Antonio Carlos Júnior,
Relator.
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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 994, DE 2002

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

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 296, de
2002 (nº l.396/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Herrera Grillo Publicidade S/C
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Flórida Paulista, Estado de São
Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 296, de 2002 (nº 1.396, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda., para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Flórida Paulista, Estado de São
Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 749, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 152, de 27 de
março de 2001, que outorga permissão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art.
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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 in tegra 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 Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda., (cf. fl. 7):
Nome do Sócio
Cotista Cotas de Participação
• Marlene Aparecida Herrera de Souza
25.000
• Lourdes Troiano Alves de Lima
25.000
Total de Cotas
50.000
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Augusto Franco.
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 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 296, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Herrera Grillo Publicidade S/C
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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
............................................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
............................................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 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 995, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 303, de
2002 (nº 1.431/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura Nossa Senhora da Conceição de
Euclides da Cunha a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Junior
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 303, de 2002 (nº 1.431, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Nossa Senhora da Conceição de Euclides da Cunha a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Euclídes da Cunha, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 732, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 73, de 22 de fe vereiro 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 in -
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tegra os autos, dá conta de que apresente 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 Nossa Senhora da Con ceição de Euclides da Cunha (cf. fl. 6):
• Presidente – Jaime Oliveira Santos
• Vice-Presidente – Gilvan Vieira Menezes
• 1ª Secretária – Maria Rodrigues Damasceno Abreu
• 2ª Secretária – Lucília Guimarães Abreu
• 1º Tesoureiro – Paulo Teomar Bispo Cardoso
• 2º Tesoureiro – Isac Gonçalves da Silva
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 Sérgio Reis.
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 303, 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 e Cultura Nossa Senhora da Conceição de Euclides da Cunha 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Antonio Carlos Júnior,
Relator.
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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 principio 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 996, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 321, de
2002 (nº 1.499/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Quintal do Samba a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Viçosa, Estado de Mi nas Gerais.
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;
............................................................................................................

Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 321, de 2002 (nº 1.499, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Quintal do Samba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Viçosa, Estado de
Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 564 de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato nº 210, de 18 de abril de 2001, que autoriza
a exploração do canal de radiodifusão, nos termos do
art. 49, XII, combinados com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que in -
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tegra 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
Cultural Quintal do Samba (cf. fl. 35):
• Presidente – Antônio de Pádua Alves
• Vice-Presidente – Francisco Assis de Souza Castro
• 1º Secretário – José Maurício da Silva
• 2º Secretária – Maria Nilda Silva
• 1º Tesoureiro – Walmir Gonçalves de Almeida
• 2º Tesoureiro – Vicente de Paula da Silva
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 Maurilio Ferreira Lima.
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, nes ta 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 321, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Cultural Quintal do Sam ba 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Arlindo Porto, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
............................................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
............................................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 principio 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 997, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 323, de
2002 (nº 1.502/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Unidos para a Comunicação
da Boa Nova em Pancas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pancas, Estado do Espírito Santo.
Relator: Senador Ricardo Santos
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 323, de 2002 (nº 1.502, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Unidos para a Comunicação da Boa Nova em Pancas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pancas, Estado do Espírito Santo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 733, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 807, de 28 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 in -

Novembro de 2002

tegra os autos, dá conta de que apresente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Unidos Para a Comunicação da Boa Nova em Pancas (cf. fl. 30):
• Presidente – Laerte da Silva Bruno
• Vice-Presidente – Maurílio Reinaldo Borcarte
• Secretária – Maria de Lourdes Silva
• Tesoureira – Célia Maria Ferreiro Belo
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 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 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 323, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Unidos Para a Comunicação da Boa Nova em Pancas atendeu ato 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, 29 de outubro de 2002. –
Freitas Neto, Presidente eventual – Ricardo Santos,
Relator.
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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 998, DE 2002

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

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 325, de
2002 (nº 1.514/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Associado de Co municação Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Natal, Estado do
Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Nabor Júnior
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 325, de 2002 (nº 1.514, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Associado de Comunicação
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 752, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 265, 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.
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A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que in tegra os autos, da conta de que apresente solicitação foi
instruída de conformidade com a legislação aplicável, o
que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionaria do
empreendimento Sistema Associado de Comunicação Ltda., (cf. fl. 15):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Cláudio Renato Chaves Bastos
100.000
• Ricardo Massara
100.000
• Frederico Nogueira e Silva
100.000
• Robson José Dias
105.000
• Maurício de Castilho Dinepi
95.000
Total de Cotas
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 Paulo Magalhães.
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 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 325, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Sistema Associado de Comunicação Ltda atendeu a todos os requisitos técnicos e le gais 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Nabor Júnior, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
............................................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
............................................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 ser-
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viço 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 cara as emissoras de rádio e de quinze para as
de televisão.
............................................................................................................
PARECER Nº 999, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 338, de
2002 (nº 1.317/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
ASBOM – Ação Social “Benedita Barbosa
dos Santos” de Bom Jesus – PI – (Associação de Radiodifusão Comunitária –
ARCOM)/ RCBJ – Rádio Comunitária Bom
Jesus FM – Bom Jesus/PI a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bom Jesus, Estado do Piauí.
Relator: Senador Freitas Neto
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 338, de 2002 (nº 1.317, de 2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a ASBOM –
Ação Social “Benedita Barbosa dos Santos” de Bom Je sus – PI – (Associação de Radiodifusão Comunitária –
ARCOM)/RCBJ – Rádio Comunitária Bom Jesus FM –
Bom Jesus/PI a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jesus, Estado do Piauí.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 564, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 212, 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 in tegra 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 ASBOM –
Ação Social “Benedita Barbosa dos Santos”
de Bom Jesus – PI – (Associação de Radiodifusão Comunitária – ARCOM)/RCBJ – Rádio
Comunitária Bom Jesus EM – Bom Jesus/PI(cf. fl. 9):
• Presidente – Samuel Barbosa de Menezes
• Vice-Presidente – Salvador Dias Nogueira
• Secretária Geral – Azenilde dos Santos C. Menezes
• 2ª Secretária – Maria Barbosa de Menezes
• 1º Tesoureiro – Neures Benvindo Senado Federal
• 2º Tesoureiro – Manoel da Guia Santos Vieira
• Diretor Administrativo – Joselito Santos Vieira
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 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 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 338, de 2002, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº
39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado
que a ASBOM – Ação Social “Benedita Barbosa dos
Santos” de Bom Jesus – PI – (Associação de Radiodifusão Comunitária – ARCOM)/RCBJ – Rádio Comunitária
Bom Jesus FM – Bom Jesus/PI 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Freitas Neto, Relator.
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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 principio 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 1.000, DE 2002

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

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 340, de
2002 (nº 1.456/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Morro do Chapéu do Piauí –
ADECOM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade do Morro do
Chapéu, Estado do Piauí.
Relator: Senador Freitas Neto
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nºo 340, de 2002 (nº 1.456, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Morro do Chapéu do Piauí – ADECOM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade do Morro do Chapéu, Estado
do Piauí.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 313, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 735,
de 12 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 Comunicações ao Presidente da República, documento que in tegra 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 de
Desenvolvimento Comunitário do Morro do
Chapéu do Piauí – ADECOM (cf. fl. 21):
• Presidente – Lucídio Fortes Rebelo
• Secretário – Francisco das Chagas Santos Oliveira
• Tesoureiro – Marcos Henrique Fortes Rebelo
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de sua relatora, a Deputada Ana Corso.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica 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 340, 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 do Morro do Chapéu do Piauí – ADECOM 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Freitas Neto, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
............................................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
............................................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 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 1.001, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 344, de
2002 (nº 1.469/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão
Cultural e Educativa a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Guarda Mor, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 344, de 2002 (nº 1.469, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e Educativa
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Guarda Mor, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 733, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 47, de 22 de fe vereiro 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 in tegra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi
instruída de conformidade com a legislação aplicável, o
que levou ao seu deferimento.

Novembro de 2002

É a seguinte à direção da Associação
Comunitária de Radiodifusão Cultural e Educativa (cf. fls. 37/38):

• Presidente – Sílvio Martins Gonçalves
• Vice-Presidente – Ivaí Pereira de Oliveira
• Primeiro Tesoureiro – Maria Luciene Francisco de Almeida
• Segundo Tesoureiro – Neli José da Silva
• Primeiro Secretário – Celúcia de Fátima Nazar Gonçalves
• Segundo Secretário – Elizabeth Novelino Rocha
• Primeiro Diretor de Patrimônio – Roberto Okabe
• Segundo Diretor de Patrimônio – Jaime de Jesus Rosa
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 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 344, 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 Radiodifusão Cultural e Educativa atendeu a todos os re quisitos 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Arlindo Porto, Relator.
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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 1.002, DE 2002

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

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 345, de
2002 (nº l.472,/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural e Desportiva de São
Bento a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Bento,
Estado do Maranhão.
Relator: Senador Nabor Junior
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 345, de 2002 (nº 1.472, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural e Desportiva de São Bento a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Bento, Esta do do Maranhão.
Por meio da Mensagem Pre sidencial nº 740, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria no 52, 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.
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A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Cultural e
Desportiva de São Bento (cf. fl. 16):
• Presidente – Isanilson José Dias
• Vice-Presidente – Antonio Martinho Dias Neto
• Secretário – José Ribamar Cordeiro
• Tesoureiro – Carlos Nerval Souza Moreira
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa vorável de seu relator, o Deputado Dr. Hélio.
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 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 345, de 2002, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Se nado Fede ral, ficando ca rac terizado que a Associação Cul tural e
Des portiva de São Bento atendeu a to dos os requisitos téc nicos e lega is para habilitar-se à auto rização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do
Pro je to de Decreto Le gislativo ori ginário da Câ mara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Nabor Júnior, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
............................................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:
... .........................................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
... .........................................................................................................
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 Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de
dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as
de televisão.
............................................................................................................
PARECER Nº 1.003, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 347, de
2002 (nº 1.474/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação dos Amigos da Cultura do
Brejo das Almas a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Francisco Sá, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 347, de 2002 (nº 1.474, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos da Cultura do Brejo das Almas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Francisco Sá, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 734, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 43, 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 in tegra 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
dos Amigos da Cultura do Brejo das Almas (cf.
fls. 8/9):
• Presidente – Celeida Vasconcelos d’Ângelo
• Vice-Presidente – Isac Soares Martins
• 1ª Secretária – Miriam Soares de Castro Almeida
• 2ª Secretária – Célia Marques Oliveira
• 1ª Tesoureira – Maria Ildeny Alves Figueiredo
• 2º Tesoureiro – Antonio Wellington de Moura
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 Ricardo Izar.
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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 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 347, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação dos Amigos da Cultura do
Brejo das Almas 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Arlindo Porto, Relator.
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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 sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e § 4º 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 1.004, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 349, de
2002 (nº1.476/200l, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM de Iporá Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Canápolis, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Le gislativo nº 349, de 2002 (nº 1.476, de
2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Rádio FM de Iporá Ltda.
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqü&icia modulada na cidade de Canápolis, Estado de
Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Pre sidencial nº 750, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 164,
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 FM de Iporá Ltda. (cf. fl. 13):
Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
• Wanderley Alves da Paixão
10.000
• Sônia Maria Clélia Araújo Barcelos
10.000
Total de Cotas
20.000
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de seu relator, o Deputado José Carlos Martinez.
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 Comunicaç~es, 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 349, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio FM de Iporá 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 Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Arlindo Porto, Relator.
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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 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 prazo da concessão ou permissão será de
dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para
as de televisão.
.............. ..........................................................................................
PARECER Nº 1.005, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 359, de
2002 (nº 1.409/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação Luís Ribeiro da Silva a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Monsenhor Gil, Estado do Piauí.
Relator: Senador Freitas Neto
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 359, de 2002 (nº 1.409, de 2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Fundação Luís Ribeiro da Silva a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Monsenhor
Gil, Esta do do Piauí.
Por meio da Mensagem Pre sidencial nº 524, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 324,
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 Fundação Luís Ribeiro da Silva (cf. fls. 15/16v):
• Diretora Presidente – Gílda Ribeiro C. Silva
• Diretora Vice-Presidente – Florisa da Silva de Oliveira
• Diretora Administrativa – Ivonete Carvalho da Silva
• Diretor Financeiro – Manoel Neves de Oliveira
• Diretor de Patrimônio – Argemiro Eduardo dos Santos
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa vorável de seu relator, o Deputado Pedro Canedo.
Na Co missão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucio nal e vazado em boa téc nica 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 359, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Fundação Luís Ribeiro da Silva
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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Freitas Neto, Relator.
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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 sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somen te
pro duzirá efeitos legais após de liberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante riores.
§ 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 1006, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 361, de
2002 (nº 1.151/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Comunidade de Jesus a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Bom Sucesso, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto

639
Quarta-feira 6 19595

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Le gislativo nº 361, de 2002 (nº 1.151, de
2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Comunidade de Jesus a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom
Sucesso, Estado de Minas Ge rais.
Por meio da Mensagem Pre sidencial nº 1.605,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 449,
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 expo sição de mo tivos do Minis tro das Co munica ções ao Pre si den te da Re públi ca, do cumen to que in te gra os autos, dá conta de que a presen te so licita ção foi instru í da de con formidade
com a le gislação apli cá vel, o que le vou ao seu de ferimento.
É a se guinte a direção da Comunidade
de Jesus (cf. fl. 9):
• Presidente – Pedro Luiz de Oliveira
• Vice-Presidente – Geraldo Severino dos Santos
• 1ª Secretária – Judaíba Lo pes da Mata
• 2º Secretário – Marise da Conceição Almeida
• 1º Tesoureiro – José Eugênio Neto
• 2º Tesoureiro – Geraldo Maurício de Carvalho
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciências e Tecnologia, Co municação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Nelson Proença.
Na Co missão de Constituição e Justi ça e de
Redação daquela Casa, o proje to foi considerado
jurídico, constitucio nal e vazado em boa téc nica 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

640

ANAIS DO SENADO FEDERAL

19596 Quarta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 361, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Comunidade de Jesus 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Arlindo Porto, Relator.

NOVEMBRO 2002
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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 1.007, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 365, de
2002 (nº 1.181/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Difusora
de Piracicaba S/A para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Piracicaba, Esta do de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
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I – Relatório

III – Voto

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 365, de 2002 (nº 1.181, de
2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora
de Piracicaba S/A para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Piracicaba, Esta do de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.353,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 364,
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 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.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 365, 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 Piracicaba
S/A 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.

É a seguinte a direção do empreendimento Rá dio Difusora de Piracicaba S/A (cf. fl. 84):
• Diretora Superintendente – Maria Conceição Figueiredo
• Diretora Gerente – Maria Conceição Pippa Soave
• Diretora Adjunta – Maria Therezinha Píppa Rochelle
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de seu relator, o Deputado Gastão Vieira.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado 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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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 sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
............................................................................................................
PARECER Nº 1.008, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 386, de
2002 (nº 1.425/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural e Educadora de Co municação Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Guapiaçú, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma

NOVEMBRO 2002
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 386, de 2002 (nº 1.425, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cul tural e Educadora de Comunicação Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guapiaçú, Estado de
São Paulo.
Por meio da Mensagem Pre sidencial nº 624, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 198,
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 à direção da Associação
Cultural e Educadora de Comunicação Comunitária (cf. fl. 19):
• Presidente – João Eduardo Castilho
• Vice-Presidente – João Castilho Filho
• lº Secretário – José Francisco de Almeida
• 2º Secretário – Julio César Xavier Pereira
• 1º Tesoureiro – Vera Helena Castilho Xavier
• 2º Tesoureiro – Marcos Roberto Borges
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 Aldo Arantes.
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
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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 386, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Cultural e Educadora de Co municação 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 Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.
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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. E 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, autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 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 1.009, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 390, de
2002 (nº 1.421/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
ARCC, Associação Remediense Comunitária de Comunicação a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Senhora dos Remédios, Estado de Minas
Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
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I – Relatório

III – Voto

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 390, de 2002 (nº 1.421, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a ARCC,
Associação Remediense Comunitária de Comunicação
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Senhora dos Remédios, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial no 624, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 58, de 22 de fe vereiro 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 in tegra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi
instruída de conformidade com a legislação aplicável, o
que levou ao seu deferimento.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 390, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a ARCC, Associação Remediense
Comunitária de Comunicação 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Arlindo Porto, Relator.

É a seguinte a direção da ARCC,
Associação Remediense Comunitária de
Comunicação (cf. fl. 13):
• Presidente – Vicente de Paula da Silva
• Vice-Presidente – Vera Aparecida de Paiva
• Secretária – Marli Aparecida Araújo Ferreira
• Tesoureiro – José Miguel Filho
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa vorável de seu relator, o Deputado Ricardo Izar.
Na Co missão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucio nal e vazado em boa téc nica 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.

LEGISLAÇÂO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
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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 sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
............................................................................................................
PARECER Nº 1.010, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 392, de
2002 (nº 1.436/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à RBN – REDE BRASIL
NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. Para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Breves, Estado do Pará.
Relator: Senador Luiz Otávio
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Le gislativo nº 392, de 2002 (nº 1.436, de
2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à RBN – REDE BRASIL
NORTE DE COMUNICAÇÂO LTDA. para explorar o
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Breves, Estado do Pará.
Por meio da Mensagem Pre sidencial nº 750, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 166,
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 RBN – Rede Brasil Norte de
Comunicaçâo Ltda. (cf. fl. 4):
Nome do Sócio
Cotas de Participação
Alessandro de Assis Gomes
2.500
Antônio Eloísio 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 sua relatora, o Deputado Zenaldo Coutinho.
Na Co missão de Constituição e Justi ça e de
Redação daquela Casa, o proje to foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa téc nica le gislativa.
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 Comunica-
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 392, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade RBN – REDE BRASIL NORTE
DE COMUNICAÇÂO 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Luíz Otávio, Relator.

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, autorização para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, princípio da
complementaridade dos sistemas privado, público e
estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no mí nimo,
dois quintos do Con gresso Nacional, em vo tação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação so mente
pro duzirá efeitos le gais após de liberação 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.
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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.
............................................................................................................
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Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Carolina Pinesi

26.010

• Luiz Gonzaga Vieira de Camargo

22.490

• Maria José Pinto Vieira de Camargo
PARECER Nº 1.011, DE 2002
Da Co missão de Educação, so bre
o Proje to de De cre to Legis la ti vo nº 397,
de 2002 (nº 1.455/2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio No tí ci as
de Ta tuí Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda média na ci da de de Ta tuí, Esta do de São
Pa u lo.

Total de Cotas

2.500
51.000

O referido projeto foi aprovado pela Tecnologia,
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator o
Deputado Babá.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
II – Análise

Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 397, de 2002 (nº 1.455, de
2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Notícias de Tatuí
Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Tatuí, Estado de São
Paulo.
Por meio da Mensagem Pre sidencial nº 24, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº de 21
de dezembro 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 expo sição de mo tivos do Minis tro das Co munica ções ao Pre si den te da Re pública, do cumen to que in te gra os autos, dá conta de que a pre sen te so licita ção foi instru í da de con formidade
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de feri men to.
É a seguinte a composição acionária
do empreendimento Rádio Notícias de Tatuí
Ltda. (cf. fl. 129):

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 397, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Notícias de Tatuí
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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.
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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 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 1.012, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 400, de
2002 (nº 1.461/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
associação cultural de lençóis paulista a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de lençóis paulista, estado de São Paulo.
Relator: Senador: Romeu Tuma
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 400, de 2002 (nº 1.461, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Lençóis Paulista a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Lençóis Paulista,
Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 537, de 2001,
o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 234, 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 in tegra 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 Cultural de
Lençóis Paulista (cf. fls. 37/38):
• Presidente – Osmindo Campanari Filho
• Diretor Administrativo e Financeiro – Flavio José
Cavalien
• Diretor de Produção e Programação – Antônio
José Vachi
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 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 400, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Reso-
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lução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Cultural de Lençóis Paulista
atendeu a todos os requisítos 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, 29 de outubro de 2002 – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.
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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. Ë 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 principio 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 parâgrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de
dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as
de televisão.
............................................................................................................
PARECER Nº 1.013, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 411, de
2002 (nº1.382/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Moradores da Praia do
Canto a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Vitória, Estado
do Espírito Santo.
Relator:Senador Ricardo Santos

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo no 411, de 2002 (nº 1.382, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores da Praia do Canto a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Vitória, Estado
do Espírito Santo.
Por meio da Mensagem Presidencial no 565, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 225, 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 in tegra 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 de
Moradores da Praia do Canto (cf. fl. 37):
•
•
•
•

Presidente – José Carlos Lyrio Rocha
Vice-Presidente – Mário Vervloet Aguirre
Secretário – José Luiz Neves Sudré
Tesoureiro – José Augusto Alegro 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 Francisco 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 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 411, de 2002, evidencia o cum-
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primento das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado
que a Associação de Moradores da Praia do Canto 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, 29 de outubro de 2002. – Freitas Neto, Presidente – Ricardo Santos, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
............................................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:
............................................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
............................................................................................................
CAPÍTULO V
Da 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 1.014, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 447, de
2002 (nº 1.597/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., Para Explorar Serviço De
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Almeirim, Estado do Pará.
Relator: Senador Luiz Otávio
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 447, de 2002 (nº 1.597, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda.,
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Almeirim, Estado do Pará.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.606, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 592, de 4 de ou tubro 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 Comunicações ao Presidente da República, documento que in tegra 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 RBN – Rede Brasil Norte de
Comunicação Ltda., (cf. fl. 37):
Nome do Sócio Cotista

NOVEMBRO 2002

Cotas de Participação

• Alessandro de Assis Gomes

2.500

• Antônio Eloísio 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 Zenaldo Coutinho.
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 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.

Novembro de 2002

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 447, de 2002, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a
entidade RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação 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, 29 de outubro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Luiz Otávio, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:
............................................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
............................................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e
renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o principio da complementaridade dos 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 1.015, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 459, de
2002 (nº 1.678/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação 14 de Agosto,
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Parnaíba,
Estado do Piauí.
Relator: Senador Freitas Neto
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.336, 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 26 de novembro de 2001, que outorga
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concessão à Fundação 14 de Agosto para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, com
fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.
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 Congresso 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 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.
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 14 de Agosto
(cf. fls. 143/144):
• Diretor Presidente – Ozéas Castelo Branco Furtado
• Diretor Primeiro Vice-Presidente – Josino Ri beiro Neto
• Diretor Segundo Vice-Presidente – Ozias Barbosa Furtado Neto
• Diretor Secretário – Ricardo Viana Mazulo
• Diretor Tesoureiro – Juciê da Costa Machado
II – Análise
Regulado 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, o processo de outorga de concessão, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa condiciona-se ao cumprimento de
exigências distintas daquelas observadas nos casos de
concessões ou permissões pára exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece que a outorga de
concessão 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 renovação de
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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 459, de 2002.
Sala da Comissão , 29 de outubro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Freitas Neto, Relator.

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

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
............................................................................................................
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.
............................................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.

DECRETO Nº 52.795,–
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
............................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), 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 Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão, comprovadamente possuir recursos próprios para o empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa
não dependerá da publicação do edital previsto no artigo
34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
............................................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795 (1), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores
PARECER Nº 1.016, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 461, de
2002 (nº1.684/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga a Centro Beneficente de Combate a Tuberculose
e Malária de Esperantina a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Esperantina, Estado do Piauí.
Relator: Senador Benício Sampaio
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 461, de 2002 (nº 1.684, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga a Centro Beneficente de Combate a Tuberculose e Malária de Esperantina
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Esperantina, Estado do Piauí.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.412, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 650, de 25 de outubro de 2001, que outorga a exploração de canal de radiodi-
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fusão, 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 in tegra 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 Centro Beneficente de
Combate a Tuberculose e Malária de Esperantina (cf. fl.
135):
• Presidente – Domingas Maria Costa Souza
• Vice-Presidente – José Naci Soares
• Primeiro Secretário – Ernando Sousa Lopes
• Segundo Secretário – José Amorim Nunes
• Tesoureira – Antônio Farias Cordeiro Irmão
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Marçal Filho.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado 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 461, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na legislação pertinente, ficando caracterizado que a Centro Be neficente de Combate a Tuberculose e Malária de Esperantina 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, 29 de outubro de 2002. –
Ri car do San tos, Presidente – Be ní cio Sam pa io,
Relator.
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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 1.017, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 128, de 2002 – Complementar, que altera dispositivos da Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do
Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte in terestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências, e sobre
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o Projeto de Lei do Senado nº 22, de
2002—Complementar, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 87, de 13
de setembro de 1996, para regular a
substituição tributária no campo do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, em re gime de tramitação conjunta, nos termos
do Requerimento nº 423, de 2002.
Relator: Senador Paulo Souto
I – Relatório
Trata-se de analisar o Projeto de Lei do Senado nº
128, de 2002 – Complementar, de autoria do Senhor Senador Lúcio Alcântara, bem assim o Projeto de Lei do Se nado nº 22, de 2002 – Complementar, de autoria do Senhor Senador Antonio Carlos Valadares, também autor
do Requerimento nº 423, de 2002, em decorrência do
qual passaram esses dois projetos, emendados à epígrafe, a tramitar em conjunto, nos termos dos arts. 258 a 260
do Regimento Interno.
OPLS nº 128, de 2002 – Complementar, por regular a matéria com maior amplitude, tramita como processo da proposição preferencial (Regimento Interno,
arts. 260, II, b, parte final, e 268), estando-lhe apensado
o mais antigo.
Ambas as proposições haviam sido distribuídas,
antes, a esta Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
sendo, a seguir, descritas.
O PLS nº 128, de 2002 – Complementar, compõe-se de dois artigos:
a) o art. 1º introduz diversas alterações redacionais
na denominada Lei Kandir – Lei Complementar nº 87,
de 1996 (arts. 2º, § 1º, I; 4º parágrafo único, I e III; 6º, § 2º;
8º, § lº, I, e § 6º; 11, I, f; 12, IX e XI, e § 3º; 13, V, e, § lº);
b) o art. 2º trata da cláusula de vigência, na data da
publicação.
A justificação é plenamente esclarecedora. O Autor
inicia por recordar que o advento da Lei Kandir representou grande avanço na tributação relativa ao ICMS. Mas
observa que, com o passar dos anos, fizeram-se necessárias algumas alterações em seu texto, a fim de adaptá-lo às vicissitudes próprias do imposto, só inteiramente
conhecidas com a prática da atividade de exação. Tais
alterações vieram com a edição da Lei Complementar nº
102, de 11 de julho de 2000.
Depois, salienta que, em face da recente promulgação da Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezem-
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bro de 2001, para o fim de conferir eficácia às suas inovações, deve o Congresso Nacional rever, novamente e
com urgência, o texto da lei complementar do ICMS.
O Autor pondera que a Emenda Constitucional nº
33, de 2001, a par de introduzir importantes normas relativas às contribuições sociais e econômicas, modifica
aspectos relevantes do ICMS no que toca à sua incidência e base de cálculo relativas a mercadorias e
bens importados, bem como prevê a possibilidade de
que o imposto venha a incidir uma única vez sobre determinados combustíveis e lubrificantes, detalhando re gras que nortearão a cobrança e a titularidade da receita do ICMS nessa hipótese.
Por conseguinte, para dar efetividade às alterações constitucionais, alerta o Autor que é necessário o
estabelecimento de novas disposições referentes ao
fato gerador, base de cálculo, contribuinte do imposto,
assim como definir, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das
prestações de serviços, tudo isso, consoante os arts.
146, III, a, e 155, § 2º, XII, d, da Constituição, matéria reservada à lei complementar.
Prossegue o Autor:
Considerando, ainda, que as Unidades da
Federação somente podem atualizar suas legislações com base em lei complementar federal,
torna-se urgente à aprovação do presente projeto, que habilitará os Estados e o Distrito Federal,
de imediato, a procederem às necessárias modificações em sua legislação relativa ao ICMS, a
fim de que possam, em curto espaço de tempo,
reforçar sobremaneira suas receitas, hoje tão
combalidas.
Dessa forma, é de se considerar que as
alterações aqui propostas ao texto da Lei
Complementar nº 87, de 1996, não são apenas
exigências da Carta Magna; são, outrossim,
absolutamente necessárias para que as Unidades da Federação possam adotá-las em
seus territórios.
As modificações compreendidas neste
projeto constituem simples, porém, imprescindíveis adequações da legislação infraconstitucional às novas disposições da Lei Maior, resolvendo-se em alterações introduzidas nos dispositivos que tratam da incidência do imposto (art. 2º,
§ 1º, inciso I); do contribuinte (art. 4º, parágrafo
único, caput, e incisos I e III, e art. 6º, caput, e §
2º); da base de cálculo na substituição tributária
(art. 8º, § 1º, inciso 1, e § 6º); do local da opera-
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ção para efeito de cobrança do imposto (art. 11,
inciso I, alínea f); do momento da ocorrência do
fato gerador (art. 12, incisos IX e XI, e § 3º); e, finalmente, da base de cálculo na importação (art.
13, inciso V, alínea e, e § 1º).
Acreditamos que cumpre, assim, ao Congresso Nacional, apreciar e aprovar esta proposição no mais breve tempo possível, de forma a permitir que os Estados e o Distrito Federal aufiram as receitas decorrentes das inovações da Emenda Constitucional nº 33, de 2001,
razão pela qual contamos com o apoio dos
nobres Pares.
Na forma regimental, foram apresentadas duas
emendas ao PLS nº 128, de 2002 – Complementar: a de
nº 1, em 20 de junho de 2002, pelo próprio Autor do pro jeto, o Senhor Senador Lúcio Alcântara; e a de nº 2, em
7 de agosto de 2002, pelo Senhor Senador Fernando
Ribeiro. Ambas têm finalidade idêntica: alterar a Lei Kan dir, no art. 33, I, II, d, e IV, c, de molde a dilatar por mais
quatro anos – para 1º de janeiro de 2007, em vez de
2003 –, o prazo do início da obrigação financeira de os
Estados e o Distrito Federal reconhecerem, nos casos ali
especificados, o direito ao crédito do ICMS para os fins
da compensação de que tratam os arts. 19 e 20 dessa
lei complementar.
Quanto ao PLS nº 22, de 2002 – Complementar,
como evidenciado na ementa, cuida, exclusivamente,
de regular a substituição tributária no campo do ICMS e
compõe–se de três artigos:
a) o art. 1º dá nova redação integral aos arts. 6º,
8º e 10 da Lei Kandir – Lei Complementar nº 87, de
1996;
b) o art. 2º revoga, expressamente, o art. 7º da
Lei Kandir; e
c) o art. 3º trata da cláusula de vigência, na data
da publicação.
Na justificação, o Autor discorre, inicialmente, sobre as vantagens da técnica do imposto sobre valor
adicionado (IVA), inspirado na qual se estrutura o nos so ICMS, e aponta o que, a seu ver, seriam distorções
desse imposto de competência estadual no tocante à
substituição tributária, como legislada no nosso direito
positivo. Ao final, sintetiza bem a proposição, da seguinte forma:
Destacam-se os principais pontos do projeto:
I – passa a ser permitida apenas a substituição “para a frente”, em obediência ao disposto
no § 7º do art. 150 da Constituição (até porque a
técnica de débito/crédito do ICMS dispensa a
substituição “para trás”);
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II – é eliminada a entrada da mercadoria
como fato gerador do imposto, para coibir a
cobrança antecipada do imposto, antes da
venda da mercadoria;
III – a substituição passa a ser permitida
somente no momento do fato gerador da operação própria do contribuinte substituto, isto é,
na saída da mercadoria ou na prestação do
serviço;
III – é vedada a delegação de competência, pelo Poder Legislativo à autoridade administrativa, para manipular os elementos jurídicos do fato gerador (em obediência ao princípio constitucional da legalidade);
IV – a base de cálculo passa a ser, em
ordem obrigatória de preferência, o preço tabelado por órgão público, o sugerido pelo fabricante e, finalmente, a “pauta” estabelecida
pela autoridade administrativa segundo critérios bem definidos;
V – são criados mecanismos para coibir
abuso de parte a parte, no estabelecimento da
base de cálculo: a administração pode desconsiderar o preço sugerido pelo fabricante, se
ele for comprovadamente subestimado, e o
contribuinte pode recusar–se à condição de
substituto se a pauta estabelecida pela administração for comprovadamente superestimada;
VI – em obediência ao disposto no § 7º
do art. 150 da Constituição, são criados mecanismos para possibilitar o imediato ressarcimento do imposto cobrado a maior na substituição tributária.
É o que se coloca à judiciosa deliberação das
Casas do Congresso Nacional.
Ao PLS nº 22, de 2002 – Complementar, não foram
apresentadas emendas.
II – Análise
Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 99, incisos IV e VII, do Regimento Interno, opinar sobre proposições pertinentes a tributos e outros assuntos correlatos,
como é o caso.
Ambas as proposições sob análise coadunam–se,
por inteiro, com os parâmetros constitucionais aplicáveis,
quer no tocante à legitimidade da iniciativa parlamentar no
processo legislativo (CF, art. 61, caput), quer quanto à
competência da União e do Congresso Nacional para legislar sobre a matéria (CF, art. 48, I), observados os co-
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mandos do Sistema Tributário Nacional (CF, art. 146, III, a,
c/c art. 155, § 2º, XII, e alterações decorrentes da EC nº 33,
de 2001).
Não se encontram, pois, nos dois projetos de lei
complementar, quaisquer óbices quanto à constitucionalidade, nem, tampouco, quanto à juridicidade – aí
incluída a técnica legislativa –, ou à regimentalidade.
Quanto ao mérito, o PLS nº 128, de 2002 – Complementar, como bem explicitado na justificação, atende à urgente necessidade de serem aprovadas as alterações nele preconizadas, a fim de se dar efetividade
às recentes inovações trazidas pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, para que, afinal, atualizada a denominada Lei Kandir, possam os Estados e o Distrito
Federal vir a legislar, adotando as profundas modificações normativas introduzidas nas disposições constitucionais pertinentes ao ICMS.
As duas emendas a ele apresentadas, como já assinalado, têm finalidade idêntica: alterar a Lei Kandir, no
art. 33, I, II, d, e IV, c. Concordamos com as alterações
propostas, em face dos argumentos expendidos por
seus Autores. Todavia, a de nº 2 recomenda–se pela
melhor técnica legislativa, razão pela qual propomos que
seja adotada por esta Comissão, observadas as disposições regimentais (arts. 123, 124, I, e 133, § 5º)
Entretanto, o PLS nº 22, de 2002 – Complementar
afigura–se bastante inovador na complexa questão da
substituição tributária do ICMS, razão pela qual propomos sua rejeição, deixando a matéria para melhor exa me no futuro, à vista do aconselhamento da prática, da
doutrina e da jurisprudência.
III – Voto
Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 128, de 2002 – Complementar, bem assim da Emenda nº 2 a ele oferecida, rejeitada
a Emenda nº 1, e pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 22, de 2002 – Complementar.
Sala da Comissão, – Presidente, Relator.
EMENDA Nº 1 – CAE
Acrescentem–se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 128, de 2002 – Complementar, as seguintes alterações no art. 33 da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996:
Art. 33....................................................................
I – somente darão direito de crédito as
mercadorias destinadas ao uso ou consumo
do estabelecimento, nele entradas a partir de
1º de janeiro de 2007;
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II – .........................................................................
................................................................................
d) a partir de 1º de janeiro de 2007, nas
demais hipóteses;
................................................................................
IV – .......................................................................
................................................................................
c) a partir de 1º de janeiro de 2007, nas
demais hipóteses. (NR)
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Documento Anexado Pela Secretaria-Geral da Mesa nos Termos do Parágrafo
Único do art. 250 do Regimento Interno .
REQUERIMENTO Nº 423, DE 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Ramez Tebet,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no disposto no artigo 25 do Regimento interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 128/2002 – Complementar com o Projeto de Lei
do Senado n° 22/2002 – Complementar, pois os mes mos tratam de matérias correlatas.
Sala das Sessões, 26 de Junho de 2002. – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 549 e 550, de 2002,
lidos anteriormente, tramitarão com prazo determinado
de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, § 1º,
da Constituição Federal, e de acordo com o art. 122, II,
b, do Regimento Interno, poderão receber emendas,
pelo prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de
Educação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto
de Resolução nº 67, de 2002, resultante de parecer
lido anteriormente, ficará sobre a Mesa durante cinco
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos
do art. 235, f, do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Lei do Senado nº 128, de 2002-Complementar, cujo pa recer foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa, durante cinco dias úteis, para recebimento de emendas,
nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, expedientes que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
Os expedientes lidos vão à publicação e serão anexados
ao processado do Requerimento nº 497, de 2000.
As informações e os documentos solicitados já foram encaminhados às autoridades requerentes, respectivamente, mediante os Ofícios SGM nº 477, de
29-10-2002, e 486 e 487, de 4-11-2002.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF. GLPMDB Nº 155/2002
Brasília, 31 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Senador Luiz Pastore passará a integrar as
Comissões Permanentes abaixo indicadas, em vagas
anteriormente ocupadas pelo Senador Gerson Camata.
• Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– titular
• Comissão de Educação – titular
• Comissão de Serviços de Infra-Estrutura – suplente
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Será feita a substituição solicitada, nos termos do ofício que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

aprovado na Comissão, em reunião realizada no dia de
ontem, para as providências cabíveis.
Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros,
Presidente.
SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO
RIO SÃO FRANCISCO 3º RELATÓRIO
PRELIMINAR
BRASÍLIA – 2002
COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAR E
AVALIAR O PROJETO DE CONSERVAÇÃO E
REVITALIZAÇAO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
SÃO FRANCISCO E A INSTALAÇÃO DO
RESPECTIVO COMITÊ DE BACIA
Presidente: Senador Renan Calheiros
Vice-Presidente: Senador Teotônio Vilela Filho
Relator: Senador WALDECK ORNÉLAS
(7 TITULARES E 7 SUPLENTES)
Titulares

Renan Calheiros
Alberto Silva

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Especial
destinada ao “Acompanhamento e Avaliação do Projeto
de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco e da instalação do respectivo Comitê de Bacia (instituídos pelos Decretos S/Nº de 5 de junho de 2001)”, encaminho a Vossa Excelência o 3º Relatório Preliminar que conclui por projeto de lei do Senado,

Sergio Machado
João Alberto de Souza
PFL

Waldeck Ornélas
Francelino Pereira

Paulo Souto
Maria do Carmo Alves
PSDB/PPB

Teotônio Vilela Filho

Ludio Coelho
PT/PPS

Heloísa Helena

Brasília, 31 de outubro de 2002
Excelentíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nesta

Suplentes
PMDB

É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 49/02 – CEsp – “Rio São Francisco”
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Jose Eduardo Dutra
PSB/PTB

Antonio Carlos Valadares

Ademir Andrade

Informações: Comissão Especial Criada por meio
do Requerimento nº 392, de 2001-SF
Prazo: 15 de dezembro de 2002 (art. 76, RISF)
I. HISTÓRICO
Por meio do Requerimento nº 392, de 2001, do
Senador Waldeck Ornélas, aprovado em Plenário, foi
criada, no Senado Federal, uma comissão especial
destinada a acompanhar e avaliar o Projeto de Conser-
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vação e Revitalização da Bacia do Rio São Francisco,
estabelecido por meio do Decreto Federal de 5 de junho de 2001, bem como a instalação do respectivo Comitê de Bacia, criado igualmente por Decreto Federal
na mesma data.
Tendo sido instalada e iniciado seus trabalhos
em 10 de outubro do mesmo ano, a Comissão aprovou
seu 1º Relatório Preliminar em 12 de dezembro de 2001
e seu 2º Relatório Preliminar em 11 de junho de 2002.
Tratando-se de uma comissão de acompanhamento, o
relator optou pela apresentação de relatórios parciais
ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, precedendo o Relatório Final.
A Comissão deverá estender seus trabalhos até 15
de dezembro de 2002, em atendimento ao disposto no
art. 76 do Regimento Interno do Senado Federal, sendo
este o seu 3º Relatório Preliminar.
II. A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES
DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS
HÍDRICOS
O 2º Relatório Preliminar desta Comissão reconheceu a importância da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, que, ao estabelecer a Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituiu a cobrança pelo
uso desses recursos. Enfatizou que essa cobrança representa instrumento decisivo não só para promover a
otimização no consumo da água, mas também para garantir, em caráter permanente, os recursos financeiros
necessários à implementação da referida Política. Foi
lembrado, ainda, um aspecto relevante dessa lei, representado pelo fato de que, em seu art. 22, ela prevê que
os valores arrecadados por meio desse instrumento serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em
que foram gerados e destinados ao financiamento de
estudos, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos, bem como na implantação e custeio de órgãos e entidades do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Ao longo das audiências, constatou-se a existência de insistentes reclamações por usuários desses re cursos quanto ao fato de que, em rios de domínio da
União, os valores resultantes da referida cobrança serão
concentrados no Governo Federal, com a possibilidade
de que parcela expressiva seja desviada, de forma aleatória, para outras bacias hidrográficas, em prejuízo da
bacia onde foram arrecadados. Foi manifestado, inclusive, o receio de que tais valores sejam deslocados para
aplicações não vinculadas ao gerenciamento de recursos hídricos.
Os problemas acima referidos podem impor sérias
limitações ao gerenciamento eficiente de bacias hidro-
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gráficas que, à semelhança da bacia do rio São Francisco, enfrentam graves desafios resultantes da enorme extensão territorial abrangida e da complexidade e dimensão dos problemas ambientais ali presentes.
III. RECOMENDAÇÃO
Com vistas a prevenir os riscos identificados no
presente relatório, referentes à cobrança pelo uso dos
recursos hídricos, esta Comissão propõe que seja modificada a Lei nº 9.433, de 1997, na forma do projeto de lei
apresentado a seguir.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 240, DE 2002
Dá nova redação ao art. 22 da Lei nº
9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui
a Política Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, para alterar a destinação dos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 22. Os valores arrecadados com a
cobrança pelo uso de recursos hídricos e com
as multas decorrentes da inobservância das
disposições contidas nesta lei deverão ser
aplicados integralmente na bacia hidrográfica
onde foram gerados, e serão utilizados:
I – no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos no Plano de
Recursos Hídricos da bacia:
II – no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos
e entidades, vinculados à bacia, integrantes do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
§ 1º A aplicação nas despesas previstas
no inciso II deste artigo é limitada a sete e
meio por cento do total arrecadado.
§ 2º Os valores referidos no caput deste
artigo poderão ser aplicados a fundo perdido
em projetos e obras que alterem, de modo
considerado benéfico à coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um
corpo de água. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Justificação

LEGISLAÇÃO CITADA

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, instituída por meio da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, por
seu caráter pioneiro, constitui marco fundamental na
aplicação do princípio usuário-pagador na esfera da utilização dos recursos naturais. Há um reconhecimento generalizado de que ela representa instrumento da maior
importância para induzir a sociedade a padrões sustentáveis de consumo desses recursos.

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

Por ser tão recente, essa cobrança ainda enfrenta desafios em sua implantação, exemplificados pelo
fato de o diploma legal supracitado prever a possibilidade de que parcela dos recursos financeiros arrecadados em uma bacia hidrográfica seja aplicada em ou tras. Tal fato tem sido avaliado de forma negativa pela
maioria dos usuários, sob o argumento de que introduz
um grau elevado de incerteza na distribuição dos recursos provenientes da referida cobrança, gerando, even tualmente, sacrifícios injustificáveis para bacias que,
mesmo se dotadas de grande potencial arrecadador,
devam arcar com elevados custos de recuperação e
manutenção da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos.
Nas discussões em torno da implantação da co brança pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do
Sul, por exemplo, tem-se argumentado, de modo enfático, que, em face dos graves desafios ambientais ali
enfrentados, não se justifica a transferência de recursos financeiros para outras regiões, à revelia das prioridades definidas pelo comitê da referida bacia.
Essa distorção, como já indicado pelas evidências disponíveis, certamente terá o efeito deletério de fortalecer resistências à implantação dessa cobrança, instrumento vital para que seja instaurado, de forma efetiva, o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Daí a importância da alteração ora proposta.

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituição Federal, e altera o art. 1º da
Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
............................................................................................................
Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança
pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados:
I – no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos;
II – no pagamento de despesas de implantação e
custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.
§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso
II deste artigo é limitada a sete e meio por cento do total
arrecadado.
§ 2º Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e obras
que alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um
corpo de água.
§ 3º (VETADO)
............................................................................................................
Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176° da Independência e 109° da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO, Gustavo Krause.
22ª REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA
PELO REQUERIMENTO Nº 392, DE 2001,
DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO E
REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
SÃO FRANCISCO E DA INSTALAÇÃO DO
RESPECTIVO COMITÊ DE BACIA (INSTITUÍDOS
PELO DECRETO S/Nº DE 5 DE JUNHO DE 2001)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Souto) – Havendo
número regimental, declaro aberta a 22ª reunião da Comissão Especial, criada pelo Requerimento nº 392, de
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2001, destinada ao acompanhamento e avaliação do
Projeto de Conservação e Revitalização da bacia Hidrográfica do rio São Francisco.
Indago ao Plenário se é necessária a leitura da ata
da reunião anterior, realizada em 11 de junho, ou se po demos considerá-la aprovada. (Pausa).
Considera-se, portanto, aprovada a ata da reunião
anterior.
Comunico que a presente reunião destina-se à
leitura, discussão e votação do terceiro relatório parcial,
que conclui pela apresentação do projeto de lei que altera a política nacional de gerenciamento de recursos
hídricos.
Concedo a palavra ao Sr. Relator, Senador Wal deck Ornelas, para fazer a leitura do relatório parcial.
O SR. RELATOR (Waldeck Ornelas) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, esta Comissão vem funcionando desde o segundo semestre do ano passado
e já produziu dois relatórios parciais que estão publicados pela Comissão dando conta das suas atividades,
da análise da situação do rio São Francisco e das pro vidências que são necessárias para que se cuide efetivamente da sua revitalização.
O que, neste momento, consideramos necessário,
a partir dos estudos realizados, é que se promova uma
modificação na lei que regulou o uso da água no Brasil, a
lei que estabeleceu a política nacional de gerenciamento
de recursos hídricos, que é a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro
de 1997.
Nesse sentido, elaboramos um relatório sintético,
com base nos estudos que foram realizados, concluindo
pela apresentação de um projeto de lei que modifica o
art. 22 da referida Lei nº 9.433 para assegurar que os recursos gerados pela cobrança de água em cada bacia
permaneçam ou estejam vinculados à própria bacia hidrográfica, ou seja, tenham que ser utilizados na mesma
bacia, onde venham a ser gerados.
De modo que, embora integrando este Fundo Nacional de Recursos Hídricos, eles possam estar aplicados na bacia de origem.
Esse é o sentido do único artigo desta lei, estabelecendo que:
“Art. 22. Os valores arrecadados com a
cobrança pelo uso de recursos hídricos e com
as multas decorrentes da inobservância das disposições contidas nesta lei deverão ser aplicados integralmente na bacia hidrográfica onde foram gerados e serão utilizados.”
E seguem-se as diversas alíneas.
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A lei vigente diz:
“Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica que
foram gerados e serão utilizados ...“
Seguem-se as alíneas.
De modo que a lei vigente estabelece que serão
aplicados, prioritariamente, na bacia. Estamos propondo que sejam aplicados integralmente na bacia hidrográfica.
Essa é a única modificação que estamos fazendo
na Lei de Recursos Hídricos, de modo a possibilitar, inclusive, que a Agência Nacional de Águas possa ter êxito
na sua política de implantação dos comitês de bacias hidrográficas, na medida em que, tendo início a implantação dos comitês de bacia, essa vinculação venha a ser
um aperfeiçoamento na legislação vigente, nas regras
vigentes, de maneira a possibilitar que se avance o processo de implantação dos comitês de bacia.
Como todos sabemos, em relação ao comitê da
bacia do São Francisco, já foram eleitos todos os representantes, e o comitê está para ser implantado aproximamente.
De maneira que peço o apoio de todos para essa
proposição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Souto) – Não havendo Senadores inscritos para discutir o projeto, eu, de mi nha parte, quero dizer que se trata de uma modificação
importante, porque estimulará – não tenho nenhuma dúvida – a atuação dos comitês de bacia, fará com que a fiscalização seja mais eficiente, e esses comitês estarão
absolutamente seguros de que esses recursos serão
aplicados em benefício da própria bacia.
Creio, portanto, que é uma modificação que aperfeiçoa a legislação existente atualmente, e por isso
mesmo parabenizo esta Comissão, particularmente o
seu Relator, Senador Waldeck Ornelas, que tem realizado um excelente trabalho nesta Comissão, com mais
esta proposição extremamente importante com relação
a legislação sobre recursos hídricos no Brasil.
Então, não havendo oradores inscritos, submeto o
projeto à votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa).
Está aprovado o projeto apresentado por esta Comissão.
Nada mais havendo a discutir, dou por encerrada
a presente reunião da Comissão de Acompanhamento
e Avaliação do Projeto de Conservação e Revitalização
da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco.
(Levanta-se a reunião às 14h55min.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
O expediente que acaba de ser lido vai à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário a abertura do
prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Lei do Senado nº
240, de 2002, resultante do 3º Relatório Preliminar da
Comissão Especial, cujo expediente acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 241, DE 2002
Inclui a Ação Paramaçônica Juvenil
do Grande Oriente do Brasil como método complementar do ensino formal, visando à formação moral, cívica e patriótica e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Ação Paramaçônica Juvenil do Grande
Oriente do Brasil – APJ/GOB – é considerada como método complementar de ensino formal no Brasil, visando à
formação moral e cívico-patriótica da juventude brasileira, e como tal reconhecida de relevante Utilidade Pública,
devendo receber toda a assistência e auxílio do Poder
Público para o seu exercício.
Art. 2º A regulamentação pelos órgãos especializados obedecerá o prazo de sessenta dias, especificando a forma pela qual se processará a colaboração entre
a APJ e o Poder Público.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A Ação Paramaçônica Juvenil do Grande Oriente
do Brasil – APJ/GOB – é a única instituição cívico-patriótica infanto-juvenil criada por intermédio da Lei nº 2, de
15-4-1983, pelo povo maçônico brasileiro, legítima e so beranamente reunida em Assembléia Federal Legislativa, e por esse mesmo parlamento elevada à condição
de entidade constitucional (Const., art. 150), logo incontrastável. Suas leis ordinárias, decretos e portarias permeiam todo o Ordenamento Jurídico da Potência-Máter
da Maçonaria no Brasil, que, aliás, de tantos feitos relevantes se confunde com a própria História Pátria.
Não há, pois, outra entidade com mais legitimidade
para instruir a juventude brasileira nos caminhos do patriotismo, porque trabalhou na Inconfidência, na Independência, na Instituição da República, na Abolição da
Escravatura.
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O Grande Oriente do Brasil ciente da importância do
seu projeto para a juventude brasileira, no Regulamento
Geral da Ação Paramaçônica Juvenil, assim se expressa
por seu então soberano Grão-Mestre Laelso Rodrigues,
consagrando antigo texto, conforme se lê no artigo 5º do
Decreto nº 498, de 10-07-2001:
“Toda loja federada ao Grande Oriente do Brasil é
co-responsável pelo trabalho da APJ e como tal, tem o
dever de manter e participar de um de seus núcleos, na
forma deste Regulamento “.
Em outro Decreto, de nº 479, de 25-05-2001, prescreve apoio prioritário entre as atividades da Fraternidade Feminica Cruzeiro do Sul para o desenvolvimento da
APJ, como é carinhosamente chamada nos Altos Cor pos da Maçonaria. Por aí se vê a importância que o GOB
dispensa à sua Ação Juvenil, colocando todos os órgãos
executivos a seu serviço.
O próprio Poder Executivo da República Federativa
do Brasil reconhece a vital importância das atividades da
APJ, lidimamente nacionais, recebendo-as como penhor
para a concessão da Utilidade Pública Federal ao Grande
Oriente do Brasil (notável instituição de 180 anos), o que
justifica tantos cuidados do GOB com a sua dourada
Ação Juvenil, contando com recursos significativos no
seu Orçamento Anual, visando assegurar a sua dignidade face a várias entidades estrangeiras que estão invadindo o Brasil.
A Ação Paramaçônica Juvenil nada cobra do jovem,
nem jóia nem mensalidade, é um serviço de amor à nação
e ao futuro da pátria. Na volumosa e importantíssima obra
História do Grande Oriente do Brasil, o historiador José
Castellani, à página 336, diz acerca da APJ é “considerada
a máxima obra social maçônica contemporânea” e, a
página 35, posiciona-a com maestria invulgar ao estabelecer a diferenciação dela com quaisquer outras entidades
advenas. E entre muitos parágrafos áureos, destacamos o
seguinte:
“Tendo como meta, o aperfeiçoamento do corpo
e do espírito, a APJ procura desenvolver, no menino e
na menina, no rapaz e na maço, o espírito de solidariedade, de ética, de companheirismo, de lealdade, de
amor ao próximo, de responsabilidade social, de coletividade, de mente sã em corpo saudável, para que eles
possam trilhar os caminhos da Virtude, da Honra e da
Dignidade, influenciando decisivamente quando adultos os destinos da nação e do mundo, para o bem es tar da humanidade”, e construam o País dos nossos
sonhos – aduzimos.
Entre as atividades apejotistas, por oportuno, destacamos as seguintes:
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Noções de espiritualismo, literatura, pintura, escultura, oratória, esportes, confraternização, congressos,
história pátria (estudo de vultos históricos), civismo, estratégia, excursões (para redescoberta do País), estudos
sobre soberania e riquezas do solo brasileiro, ecologia
(biodiversidade) prevenção contra as drogas perniciosas
à vida, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, noções de racionalidade do trabalho, etc.
Tem Cerimonial de Admissão, e uma espécie de
Ordem do Mérito, a Memória Nacional do Mérito Cívico
Apejotista, Conteúdo Programático bem definido e ajustado a seus fins.
Por último, é uma entidade que merece apoio, porque protegê-la é proteger o Brasil contra as ondas de
aventureiros, de aproveitadores e de covardes entreguistas que avassalam a nossa terra, aproveitando da falta
de experiência e da bondade da juventude brasileira, cabendo-nos diligenciar para que ela não se converta em
inocente útil, porque o “pior inimigo é o que está dentro
da fortaleza” e porque, ainda, “quem dominar a juventude de um País, dominará este País sem disparar uma
pedrada de bodoque”.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 2002. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e de Educação Cabendo à última decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 242, DE 2002
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal de Cruz das Almas
– BA, por desmembramento da Universidade Federal da Bahia – UFBA, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar a
Universidade Federal de Cruz das Almas – UFCAL, por
desmembramento da Universidade Federal da Bahia –
UFBA.
Art. 2º A UFCAL terá por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver a pesquisa nas diversas áreas do co nhecimento e promover a extensão universitária.
Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de funcionamento da UFCAL, observado o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, serão definidas nos termos de seu Estatuto e das normas legais pertinentes.
Art. 4º A administração superior da UFCAL será
exercida, no âmbito das respectivas competências, a se-
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rem definidas no Estatuto e no Regimento-Geral, pelo
Reitor e pelo Conselho Universitário.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – transferir saldos orçamentários da UFBA para a
UFCAL, observadas as mesmas atividades, projetos e
operações especiais, com respectivas categorias econômicas e grupos de despesas previstos na lei orçamentária; e
II – praticar os demais atos necessários à efetivação do disposto nesta lei.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A história do ensino superior no Estado da Bahia
remonta a 1808, quando foi criada a primeira escola de
ensino médico no País – a Faculdade de Medicina da
Bahia. Outras faculdades surgiram e, em 1946, foram integradas mediante instalação da Universidade da Bahia,
que, quatro anos mais tarde, passou a ser denominada
Universidade Federal da Bahia – UFBA.
Atualmente, a educação superior no Estado da Bahia já não mais corresponde àquele início promissor,
ocorrido no período do Brasil-Colônia. A Bahia conta,
apenas, com cinco universidades públicas – uma federal
e quatro estaduais –, duas universidades particulares
(uma católica) e várias instituições de ensino superior recentemente instaladas, mas que são insuficientes para
atender às necessidades e aspirações de 12 milhões de
baianos, no que se refere aos serviços de formação profissional, pesquisa e extensão universitária.
Aliás, o quadro do ensino superior na Bahia mostra
uma enorme sobrecarga às custas do Governo do Estado que é responsável por cerca de 45% da matrícula. As
quatro universidades estaduais detinham, em conjunto,
no ano 2000, um total de 30.782 alunos, enquanto a
União mantinha na Bahia apenas 18.391 alunos. As de mais universidades e escolas de ensino superior totalizavam 19.299 alunos.
A evolução da matrícula, considerando-se o período entre 1995 e 2000 nos mostra que, enquanto a Universidade Federal da Bahia (aí incluído o campus de Cruz
das Almas), cresceu apenas 9% (passando de 16.874
para 18.391 alunos em cinco anos), as estaduais tiveram
crescimento de 77,3%, e as particulares experimentaram
crescimento de 66,3%.
Embora a matrícula total tenha crescido, no período, nada menos que 49,4%, em números absolutos correspondeu a um incremento de apenas 22.637 alunos.
Em meados da década, a oferta de vagas para o
ensino superior em Salvador correspondia a apenas ¼
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da demanda, situação que é bem mais grave no interior,
tornando a Bahia um estado exportador de vestibulandos, não obstante o esforço do governo do Estado e a
presença crescente das instituições privadas, nos últimos anos. Ademais, a forte expansão do ensino de se gundo grau em todo o Estado leva a um grande incremento da demanda por ensino superior.
Há, assim, uma clara estagnação na oferta de vagas no ensino superior, a cargo do governo federal na
Bahia que, apesar de ser o quarto mais populoso estado
da federação, e estado nordestino, tem apenas uma universidade federal, diante de Minas Gerais e Rio Grande
do Sul, estados que têm quase uma dezena de universidades federais cada.
Este quadro torna-se bem mais grave quando se
trata da pós-graduação, onde a Universidade Federal da
Bahia era, até há pouco, a única instituição de ensino superior a dispor de cursos, base para as atividades de
pesquisa.
Trata-se de uma situação injusta para com um estado integrante da região mais pobre e das mais populosas
do país, que fica assim limitado em suas possibilidades
de desenvolvimento científico e tecnológico por conta da
ausência do ensino público federal e da sua capacidade
de realizar extensão e pesquisa. Tanto mais que a Bahia
vem passando por uma intensa transformação e acelerado processo de crescimento da sua economia, demandando forte incremento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão para dar apoio e suporte à consolidação de
seu progresso econômico, sob pena do seu comprometimento.
De outro lado, os dados do Censo da Educação
Superior de 2000 apontam maior crescimento do número de matrículas no interior do país (16,1%) do que nas
capitais (11%), de forma que, hoje, 53,6% dos alunos estão em cursos de graduação instalados no interior dos
estados.
Seguindo essa salutar tendência é que proponho,
por desmembramento da Universidade Federal da Bahia, a criação da Universidade Federal de Cruz das
Almas, município localizado no Recôncavo Baiano, a
146Km da cidade de Salvador, onde já existe um cam pus universitário. Lá, em 1943, foi instalada a primeira escola de agronomia da América do Sul, que hoje faz parte
da Universidade Federal da Bahia, cuja história será também resgatada e valorizada.
O município também abriga o Centro Nacional de
Pesquisas em Mandioca e Fruticultura da Embrapa, que
dispõe de laboratórios e outras instalações necessárias
às atividades científicas ali desenvolvidas por 66 pesquisadores com mestrado e doutorado.
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A existência da tradicional Escola de Agronomia e
do Centro de Pesquisa facilitará sobremaneira o processo de instalação e consolidação da nova Universidade
Federal de Cruz das Almas.
Se, por um lado, as condições socioeconômicas e
culturais do Município de Cruz das Almas permitem a
instalação da universidade que ora propomos, por outro
lado, a intensificação do ritmo de desenvolvimento do
Recôncavo Baiano requer a ampliação de oportunidades de qualificação universitária, nos diferentes campos
de ação da sociedade, de modo a gerar conhecimento,
inovar em tecnologia e contribuir para a solução dos problemas regionais.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 2002. – Senador Waldeck Ornélas.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Educação, cabendo à
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 243, DE 2002
Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre vigência, eficácia e aplicação das leis, nos casos que menciona.
Disposição geral
Art. 2º Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando desconhecimento.
Da vigência da lei
Art. 3º Salvo disposição contrária, a lei começa a
vigorar em todo o país trinta dias depois de oficialmente
publicada.
§ 1º Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova
publicação de seu texto destinada à correção. o prazo
começará a correr da nova publicação.
§ 2º As correções a texto de lei em vigor consideram-se lei nova.
Art. 4º A lei em vigor terá efeito imediato e geral.
§ 1º A lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
§ 2º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
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§ 3º A lei nova, que estabeleça disposições gerais
ou especiais a par das existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
§ 4º O conflito de normas resolve-se pela posterioridade e pela especialidade.
§ 5º O conflito aparente de dispositivos, na mesma
norma, resolve-se pela especialidade, considerados,
preferencialmente, o livro, título, capítulo ou seção a que
pertença o tema.
Art. 5º A lei processual nova respeitará os atos praticados antes de sua vigência.
Da eficácia da lei
Art. 6º A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.
§ 1º Ato jurídico perfeito é o consumado de acordo
com a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
§ 2º Direito adquirido é o que pode ser exercido por
seu titular, ou alguém por ele, com termo prefixado, ou
sob condição preestabelecida e inalterável, a arbítrio de
outrem.
§ 3º Coisa julgada, ou caso julgado, é a decisão judicial de que não caiba recurso.
Da aplicação da lei
Art. 7º No julgamento dos feitos, cabe ao juiz aplicar as normas legais.
Art. 8º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum.
§ 1º O juiz não se exime de decidir sob a alegação
de lacuna ou obscuridade na lei.
§ 2º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de
acordo com a analogia, a eqüidade, os costumes e os
princípios gerais de direito.
Art. 9º A lei federal superveniente a normas gerais
estaduais suspende-lhes a eficácia no que lhes for contrário.
Art. 10. Aplica-se a lei brasileira ao casamento de
brasileiros e estrangeiros realizado no Brasil.
Art. 11. Terão os efeitos permitidos na lei brasileira
o casamento de estrangeiros realizado no país de ori gem, e o realizado no Brasil perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de origem de um ou de
ambos os nubentes.
Art. 12. Equipara-se ao casamento brasileiro o realizado em país estrangeiro que, público e solene, observe os impedimentos e as condições de habilitação estabelecidos na lei brasileira e, a requerimento dos interessados, seja registrado no ofício civil de casamentos no
Brasil.
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Do domicílio
Art. 13. A pessoa que não tem domicílio considera-se domiciliada no lugar de sua residência ou no lugar
em que se encontre.
Art. 14. O domicílio de um cônjuge, ou companheiro, estende-se ao do outro, e o destes aos dos filhos não
emancipados, e o domicílio do tutor ou curador estende-se aos dos incapazes sob sua guarda.
Parágrafo único. Os domicílios das pessoas separadas de direito ou de fato não se estendem de uma à
outra.
Art. 15. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em
que estiverem situados.
Art. 16. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares.
Art. 17. O penhor regula-se pela lei do domicílio que
tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada.
Da separação e do divórcio
Art. 18. No processo se separação judicial, o foro
será o de domicílio da mulher.
Art. 19. No processo de divórcio, o foro será o da separação judicial, se outro não for escolhido pelas partes.
Art. 20. O divórcio realizado no estrangeiro tiver
sido precedido de separação judicial, se um ou ambos
os cônjuges forem brasileiros, será reconhecido no Brasil depois de um ano da data da sentença.
Parágrafo único. Se o divórcio realizado no estrangeiro tiver sido precedido de separação judicial realizada
há pelo menos um ano, a homologação produzirá efeitos
imediatos, obedecidas as condições estabelecidas para
a eficácia das sentenças estrangeiras no pais.
Art. 21. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos:
I – haver sido proferida por juiz competente;
II – terem as partes sido citadas ou ter-se consumado a revelia;
III – ter transitado em julgado e estar revestida das
formalidades necessárias para a execução no lugar em
que foi proferida;
IV – estar traduzida por intérprete autorizado;
V – ter sido homologada pelo Supremo Tribunal
Federal, observada a hipótese do inciso II do art. 23.
§ 1º Não dependem de homologação as sentenças meramente declaratórias do estado das pessoas.
§ 2º O reconhecimento de lei estrangeira limitar-se-á ao seu texto, sem se considerar qualquer remissão por ela feita à outra lei.
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§ 3º A sentença de divórcio obtida por procuração
em país de que os cônjuges não eram nacionais não
será homologada no Brasil.
Art. 22. A morte presumida, declarada judicialmente, permite ao supérstite nova união matrimonial.
Art. 23. O Supremo Tribunal Federal, na forma do
seu regimento interno, poderá:
I – reexaminar, a requerimento do interessado, decisões proferidas em pedidos de homologação de sen tenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, para que
passem a produzir todos os efeitos legais.
II – delegar à jurisdição federal, nos estados, competência para a homologação de sentenças estrangeiras de divórcio.
Do regime de bens
Art. 24. O estrangeiro casado, que se naturalizar
brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu
cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto
de naturalização, se apostile nesse decreto o regime de
comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros.
Parágrafo único. O apostilamento do regime de
bens aperfeiçoa-se com o competente registro.
Art. 25. O regime de bens, legal ou convencional,
obedece à lei do país em que os nubentes tiverem domicílio, e, se tiverem domicílios diferentes, à lei do primeiro
domicílio conjugal.
Art. 26. No processo de invalidade do casamento,
prevalecerá, para os nubentes com domicílios diferentes, o primeiro domicílio conjugal.
Art. 27. A autoridade consular brasileira é competente para celebrar o casamento de brasileiros e os de mais atos de registro civil e tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiros
nascidos no país da sede do consulado.
Parágrafo único. As correções de registro que se façam necessárias serão realizadas, no próprio consulado
ou no ofício do domicílio do interessado, após manifestação judicial, mediante simples requerimento.
Da sucessão
Art. 28. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o de cujus ou
o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens.
Art. 29. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício
do cônjuge, companheiro ou dos filhos, ou de quem os
represente, sempre que não lhes seja mais favorável à
lei do país do de cujus.
Art. 30. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário
regula a capacidade para suceder.
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Das obrigações
Art. 31. As obrigações serão qualificadas e regidas
consoante a lei do país em que se constituírem.
Art. 32. A obrigação a ser executada no Brasil observará, na essência, a lei brasileira, admitidas, quanto à
forma, as peculiaridades da lei estrangeira.
Art. 33. A obrigação resultante do contrato reputa-se
constituída no lugar em que residir o proponente.
Art. 34. E competente a autoridade judiciária brasileira, quando:
I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade,
estiver domiciliado no Brasil;
II – tiver de ser cumprida a obrigação no Brasil;
III – a ação se originar de fato ocorrido ou de ato
praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I,
reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.
Art. 35. Compete à autoridade judiciária brasileira,
com exclusão de qualquer outra:
I – conhecer de ações relativas a imóveis situados
no Brasil;
II – proceder a inventário e partilha de bens situados
no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e
tenha residido fora do território nacional.
Dos tratados e leis estrangeiras
Art. 36. Os tratados internacionais têm o mesmo nível hierárquico da lei ordinária e a ela se equiparam.
Parágrafo único. A plena eficácia dos tratados in ternacionais é condicionada à sua aprovação legislativa
e ratificação mediante decreto.
Art. 37. A norma legal posterior prevalece sobre tratados, convenções e atos internacionais, nos pontos em
que se conflitem.
Art. 38. As leis, atos e sentenças de outro país,
bem como quaisquer declarações de vontade, não terão
eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública ou os bons costumes.
Art. 39. A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das
que lhe são conexas.
Art. 40. A sentença estrangeira, no todo ou em parte contrária às prescrições do art. 35 não será homologada pela justiça brasileira.
Art. 41. A execução do julgado proveniente de país
estrangeiro que contrarie o art. 35 não será admitida no
território brasileiro.
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Art. 42. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações,
obedecem à lei do Estado em que se constituírem.
§ 1º As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, não
poderão ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo
governo brasileiro, sujeitos à lei brasileira.
§ 2º Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas,
não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação.
§ 3º Sujeitam-se à lei brasileira as organizações
destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, bem como suas filiais, agências e
estabelecimentos em atividade no Brasil.
Art. 43. Os governos estrangeiros podem adquirir a
propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares.
§ 1º A aquisição dos imóveis dependerá de autorização do Ministério das Relações Exteriores.
§ 2º Os imóveis referidos no caput sujeitam-se,
para os efeitos civis, ao mesmo regime jurídico da propriedade dos nacionais.
Art. 44. Esta Lei entrará em vigor em 10 de janeiro
de 2003.
Art. 45. Fica revogado o Decreto-Lei nº 4.657, de 4
de setembro de 1942.
Justificação
Faz-se necessária uma nova Lei de Introdução ao
Código Civil, ajustada aos preceitos do novo Código, em
curso de vacatio legis para vigorar a partir de 10 janeiro
de 2003. Nessa nova Lei de Introdução, versada em lei
complementar e não mais em decreto-lei, há de se reduzir o prazo de vigência das normas, de quarenta e cinco
para trinta dias, considerados os meios de comunicação
e transporte deste século, fatores que em muito superam
os de meados do século passado.
Impende, também, incorporar dispositivos dispersos,
integrantes de outras normas, para elevá-los hierarquicamente ao status de lei complementar, confirmado por recepção constitucional; e agregar a jurisprudência predominante, construída nos Tribunais Superiores a respeito do
conhecimento e da obrigatoriedade da lei, da vigência e do
domicílio, do estrangeiro, do casamento e do divórcio, tendo por premissa que a interpretação das leis é, antes de
tudo, fruto de sabedoria e tem lastro em princípios gerais de
direito.
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É necessário que a nova Lei de Introdução não se
limite a prestigiar a norma posterior em simples desproveito da anterior, nos casos de declaração expressa, por
ser com ela incompatível ou quando regule inteiramente
a matéria tratada na lei anterior. Mais que isso, é curial
enfrentar os efetivos conflitos de normas, pois nem sempre são só aparentes, e resolvê-los em favor da posterior, mas também pela especialidade, notadamente no
conflito entre dispositivos pertencentes a uma mesma
norma que autorize o exame de especialidade interna e
considere o livro a que preferencialmente pertença o
tema, além do título, capítulo e seção, para, então, estabelecer-se o texto prevalente.
Da mesma a forma, é imperioso assentar que a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada, e, em seguida, esclarecer o que sejam
ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, e reduzir, assim, pelo esclarecer, a necessidade de interpretar.
No julgamento dos feitos, serão mantidos os princípios da aplicação das normas legais para atender aos
fins sociais e às exigências do bem comum, defeso ao
julgador eximir-se de decidir sob a alegação de lacuna
ou obscuridade na lei. Diante de omissão da norma, o
juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito, conforme preceito de ordem
processual. Com isso, restarão sem espaço eventualidades jurídicas como as experimentadas sob o título de direito alternativo, e se cumprirá melhor o disposto no art.
93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige a fundamentação de todas as decisões proferidas no Poder Judiciário.
Na seara matrimonial, a lei brasileira será aplicável
ao casamento realizado no Brasil entre brasileiros e estrangeiros, e permitirá equiparação, ao casamento brasileiro, do realizado em país estrangeiro que – observe as
mesmas exigências e impedimentos impostos ao processo de habilitação nacional. Por fim, se requerido pelos interessados, esses casamentos estrangeiros que
não discrepem da forma pública e solene, por nós adotada, terão permissão para o registro no ofício civil de casamentos.
A nova Lei de Introdução congregará princípios e
normas esparsos sobre a extensão do domicílio aos
cônjuges e companheiros, desde que não separados de
fato ou de direito, e a do domicílio destes aos filhos não
emancipados, assim como a do tutor ou curador aos domicílios dos incapazes sob sua guarda.
No processo de separação judicial, o foro será o
de domicílio da mulher, com o que evitará interpretações
díspares e se atenderá ao princípio de equilíbrio entre as
partes, em sua fase mais sensível que é quando se finda
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a união. No processo de divórcio, isto é, passado um ano
da separação judicial ou dois anos da separação de fato,
o foro será o da separação judicial, se outro não for escolhido pelas partes.
A nova Lei de Introdução inova, ainda, ao reconhecer ao Supremo Tribunal Federal competência para, na
forma do seu regimento interno, não apenas reexaminar,
a requerimento do interessado, decisões proferidas em
pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de
divórcio de brasileiros, que produzam os efeitos legais,
mas também para delegar à jurisdição federal, nos Estados, competência para homologar sentenças estrangeiras de divórcio, pois carece de sentido que brasileiros retornem do exterior para seus Estados de origem e domicílio e necessitem homologar sentenças estrangeiras de
divórcio na capital do País, onde tem sede a mais alta
Corte de Justiça, e não possam obter essa homologação
nos Juízos Federais estaduais em que residem.
O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, será reconhecido no
Brasil depois de um ano da data da sentença, para que
se observe o mesmo prazo fixado na Lei nº 6.515, de
1977, que disciplina a separação judicial e o divórcio. O
divórcio realizado no estrangeiro, precedido de separação judicial realizada há pelo menos um ano, induzirá, a
partir da homologação, efeitos imediatos, desde que observadas as condições exigidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país.
A execução, no Brasil, da sentença proferida no
estrangeiro manter-se-á como no texto da lei de ntrodução em vigor, condicionada, porém, a er sido proferida
por juiz competente, com citação válida ou ter-se operado a revelia, haver transitado em julgado e revestir-se
das mesmas formalidades impostas à execução de sentença proferida no Brasil. E preciso, também, ter sido traduzida por intérprete autorizado e homologada pelo Supremo Tribunal Federal, exceto se verificar-se a delegação à Justiça Federal prevista no inciso II do art. 19.
A proposta acolhe a presunção de morte, timidamente sediada no novo Código Civil (art. 1.571, inciso I, e § 1º),
para autorizar o cônjuge supérstite a contrair nova união
matrimonial após dois anos do desaparecimento, pois não
se deve manter a atual imposição de extensos lapsos temporais, que somam mais de vinte anos, compreendidos entre o desaparecimento de alguém e a fase, de um ano, correspondente à curadoria do seu patrimônio, seguindo-se
mais dez anos, da sucessão provisória, e outros dez, de
sucessão definitiva. Se esses períodos já se mostram incompreensíveis e intoleráveis para que se proceda à partilha e destinação dos bens da pessoa presumidamente
morta, mais incompreensível ainda é que a lei só libere o
supérstite para novo casamento se esse supérstite ajui-
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zar ação de divórcio, em que, mesmo ciente da morte, tenha que alegar injúria em razão de abandono.
A competência outorgada às autoridades consulares brasileiras, para celebrarem o casamento de brasileiros e os demais atos de registro civil e tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos ‘filhos de
brasileiros nascidos no país da sede do consulado, passa a compreender a de que supervenientes correções
de registro se realizem no próprio consulado, na hipótese
de a pessoa ainda ter alí o seu domicílio, ou, se já retornou ao Brasil, no domicílio de origem, após breve manifestação judicial, mediante simples requerimento. Atualmente, não raro os tabelionatos exigem que a retificação
se realize mediante ação judicial, o que soa exagerado
quando se trata de simples alteração de dispositivo legal,
grafia imprópria ou fato de mesma expressão.
Quanto às obrigações, não se inova, eis que permanecerão qualificadas e regidas consoante a lei do
país em que se constituírem. De lege ferenda limita-se a
reunir os dispositivos, hoje insertos em normas diversas.
Assim, a obrigação a ser executada no Brasil observará,
na essência, a lei brasileira, admitidas, quanto à forma,
as peculiaridades da lei estrangeira, e a resultante de
contrato reputar-se-á constituída no lugar em que residir
o proponente.
Diga-se o mesmo – quanto a não inovar – no que
concerne à competência da autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, para conhecer de
ações relativas a imóveis situados no Brasil e para pro ceder a inventário e partilha de bens aqui situados, ainda
que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido
fora do território nacional.
Os tratados, convenções e atos internacionais regulamentados internamente terão o mesmo nível hierárquico da lei ordinária federal, e, extensão, da medida provisória, como depreende da leitura do inciso II do art. 105
da Constituição Federal. Esses atos equiparam-se à lei
e, após referendados pelo Congresso Nacional mediante decreto legislativo, alcançarão executoriedade quan do promulgados e publicados em decreto do Poder Executivo. Dessa maneira, a eficácia do tratado internacional
estará condicionada à sua regulamentação interna, mediante as normas próprias.
Os processos judiciais, por seu turno, continuarão
a ter trâmite e decisão independentes dos intentados perante tribunais estrangeiros. Por isso, a ação judicial promovida fora do Brasil não induzirá litispendência nem
obstará a que a autoridade judiciária brasileira conheça
da mesma causa, e das que lhe são conexas, porque
não faria sentido acompanhar, em todos os outros países, eventuais ações para, só então, conhecer as que
aqui são ajuizadas.
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No tangente às organizações destinadas a fins de
interesse coletivo, como as sociedades e as fundações,
mantêm-se a obediência à lei do Estado em que se
constituírem e reproduz-se o comando do art. 11 do De creto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de
Introdução ao Código Civil em vigor até janeiro de 2003).
A aquisição de propriedades que servem a sede de
representações diplomáticas ou consulares manter-se-á
como na norma atual e dependerá de autorização do Ministério das Relações Exteriores (Lei nº 4.331, de 1º de junho de 1964), sujeitas, para os efeitos civis, ao mesmo regime jurídico da propriedade dos imóveis nacionais.
Finalmente, a previsão de vigência, contida no art.
42, coincidira com a do novo Código Civil, que estará em
vigor a partir de 10 de janeiro de 2003, e o último dispositivo, consentâneo com as disposições da Lei Complementar nº 95, de 1998, revoga o Decreto-Lei nº 4.657, de
4 de setembro de 1942, que substancia a atual lei de introdução ao Código Civil.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 2002. – Senador Moreira Mendes
LEGISLAÇÃO CITADA
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 seguinte Lei:
PARTE GERAL
LIVRO I
Das Pessoas
TÍTULO I
Das Pessoas Naturais
CAPÍTULO I
Da Personalidade e da Capacidade
Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres
na ordem civil.
Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro.
Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil:
I – os menores de dezesseis anos;
II – os que, por enfermidade ou deficiência mental,
não tiverem o necessário discernimento para a prática
desses atos;
............................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 4.657,
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942
Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.
§ 1º Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade
da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses
depois de oficialmente publicada.
§ 2º A vigência das leis, que os Governos Estaduais elaborem por autorização do Governo Federal, depende da aprovação deste e começa no prazo que a legislação estadual fixar.
§ 3º Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova
publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo
deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação.
§ 4º As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a
lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais
ou especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior.
............................................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Os projetos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e a matéria a que se refere retorna à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 160/02-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 30 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 118 do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que esta
Presidência prorrogou, por igual período, o prazo estipulado
pelo Ato da Mesa (SF) nº 1, de 2001, para apreciação do
Requerimento nº 248, de 2002, de autoria da Comissão de
Fiscalização e Controle (CFC), que “Requer ao Ministro da
Fazenda, através do Banco Central do Brasil, seja remetida
ao Senado Federal cópia do relatório de auditoria executada no Banco do Estado do Ceará – BEC, que embasou o
processo de saneamento daquela instituição financeira”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e a matéria a que se refere retorna à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF. Nº 129/02-GLPFL
Brasília, 5 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Atendendo a solicitação do Senador José Jorge,
indico S. Exª para substituir o Senador Antônio Carlos Júnior como suplente, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O Senador Antônio Carlos Júnior passará a ocupar
a vaga de titular.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Será feita a substituição solicitada.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição para uma
comunicação inadiável, no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– V. Exª já se encontra inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Há oradores inscritos.
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Concedo a palavra ao Senador Jorge Bornhausen,
por vinte minutos.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta
Casa para manifestar-me sobre dois assuntos de grande importância para o meu Estado, Santa Catarina.
Um refere-se à duplicação da BR-101, do trecho
que vai de Palhoça à fronteira com o Rio Grande do Sul.
O outro diz respeito ao edital de licitação do Banco do
Estado de Santa Catarina.
Sobre ambos já me manifestei junto ao Presidente
da República, mas desejo consignar a minha posição no
Plenário desta Casa.
Em 1994, quando fui candidato ao governo do meu
Estado, apoiei para Presidente da República o então Senador Fernando Henrique Cardoso. Naquela ocasião eu
o acompanhei, em visita que fez a Santa Catarina, em
um vasto percurso da estrada, a BR-101, entre Joinvile e
Barra Velha, para mostrar ao candidato as grandes dificuldades que sofria Santa Catarina, com uma estrada
em más condições, e também a necessidade de sua duplicação em todo o nosso Estado, levando essa duplicação da fronteira do Paraná à fronteira do Rio Grande do
Sul. Fez, então, o candidato, promessa pública de realizar essa obra, que era, sem dúvida alguma, a grande prioridade dos catarinenses.
Grandes movimentações foram feitas e, desde o início de seu Governo, acompanhei cuidadosamente os passos para que fôssemos alcançando as diversas etapas.
Primeiramente, foi conseguido um empréstimo do
Banco Mundial para podermos fazer a duplicação desde
a fronteira do Paraná até o Município de Palhoça. Essa
obra foi licitada e encontra-se realizada, com pequenos
problemas, que devem ser resolvidos no curso do próximo ano.
Começamos a batalha para a etapa subseqüente
– a do trecho de Palhoça à divisa do Rio Grande do Sul
–, e encontramos inúmeras dificuldades: dificuldades no
financiamento, que foram vencidas; dificuldades em órgãos do Governo, como o Ministério do Meio Ambiente,
especificamente o Ibama, e, depois, com a Funai.
Com muita luta, a Bancada de Santa Catarina, com
a participação de todos os Senadores e Deputados Federais, de Lideranças da Assembléia Legislativa, de Prefeitos Municipais e de membros das Câmaras de Vereadores, conseguiu vencer, um a um, os obstáculos. Faltava, portanto, o momento do lançamento do edital.
Vencidos os obstáculos, o Ministro dos Transportes comunicou que faria, no dia 25 de junho, o lançamento do edital para a duplicação daquele trecho da estrada.

676

ANAIS DO SENADO FEDERAL

19632 Quarta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Lamentavelmente, não acolheu a sugestão do Governador de fazer uma solenidade conjunta entre o Governo Federal, que ele representava, e o Governo do
Estado, muito bem dirigido pelo Governador Esperidião
Amin. Preferiu uma solenidade partidária. Realizou-a no
dia 25 de junho, em Passo de Torres, Município de fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Conduziu-a com seus companheiros de Partido e de coligação
para, em um ato político, prestar estímulo às candidaturas de seu Partido.
O Senador Geraldo Althoff e eu, que lutamos pela
estrada, que fomos várias vezes ao Presidente da República, que comparecemos a audiências públicas, não poderíamos compartilhar desse ato, mas, apesar da situação constrangedora, não deixamos de aplaudir a iniciativa, a consecução de uma ação que vinha sendo perseguida pelo Presidente da República.
Ocorre, todavia, que, no dia 15 de outubro de
2002, o Ministro Marcos Vilaça, acompanhando o edital
de licitação, teve que interferir com um despacho de
Ministro-Relator, suspendendo a referida licitação. E
apresentou os argumentos, baseados em levantamento de auditoria, mostrando que seria necessário medida
cautelar para que se evitassem ilegalidades e inconstitucionalidades.
O Ministro levou pessoalmente o edital a Santa
Catarina, no dia 25 de junho. Fez-se acompanhar do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-Estru tura de Transportes. No entanto, esse edital veio, segundo o Ministro-Relator, que adotou a medida cautelar
com base nos auditores de Santa Catarina, eivado de
vícios.
As normas licitatórias brasileiras, que deveriam
constar do edital, de acordo com o pedido do BID, foram
esquecidas. E foram incluídas no edital condições que
mostram a temeridade da ação do Ministério dos Transportes.
E destaca o Ministro Marcos Vilaça:
(...) a exigência de valor mínimo de faturamento anterior das licitantes nos Editais nºs
0003/02-00
e
0004/02-00,
de
até
R$150.000.000,00 anuais, contraria o art. 37,
inciso XXI, da CF, dado que se mostra excessivo para a garantia do cumprimento das obrigações da contratada. Como demonstrado pela
Secex/SC, pouquíssimas empresas estariam
habilitadas a concorrer nas licitações. Diversas
empresas conceituadas no ramo de pavimentação e terraplenagem ficariam impedidas de
disputar certos lotes.

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

Acrescento que estes são em número de nove.
Aduz o Ministro Marcos Vilaça que, sem o critério
de aceitabilidade de preços, “abrem-se as portas para o
superfaturamento”.
É inadmissível que um edital como esse tenha sido
lançado em festa política, e solenemente. É evidente que
o caminho certo era a demissão do Diretor-Geral e do Ministro. O Presidente Fernando Henrique é um homem de
bem, um homem que conduz este Brasil com serenidade. A ele me dirigi. Sei que dificilmente haverá uma solução para a manutenção do edital, porque ele está claramente dirigido.
É necessário, portanto, para não perdermos tempo, pois é uma estrada que causou milhares de vítimas e
que é amplamente almejada por Santa Catarina, especialmente pelo sul do Estado e pela sua gente – que foi tripudiada pela ação do Ministério dos Transportes –, que
se corrija o edital e que o Governo o faça com seriedade.
É preciso, ainda, que, lançado na maior brevidade possível, fique resguardado o Erário público e a moralidade
administrativa.
Faço, desta tribuna, este apelo ao Presidente Fernando Henrique, para que Santa Catarina não sofra com
novos atrasos.
O segundo assunto, que também considero da
maior importância, é o Banco do Estado de Santa Catarina. Passei ao Presidente uma mensagem, na última sexta-feira, que desejo ler da tribuna desta Casa.
Excelentíssimo Senhor
Presidente Fernando Henrique Cardoso,
Cumprimentando Vossa Excelência pela
correta e democrática transição que vem oferecendo ao País, permita-me, por isso mesmo
fazer minhas ponderações a respeito do Edital
de Licitação do Banco do Estado de Santa Catarina S.A.
O Governador Esperidião Amin recebeu
o BESC falido, conforme constatou o Banco
Central e só restariam duas soluções imediatas, a liquidação ou a federalização, já que o
Estado de Santa Catarina naquela ocasião
também havia sido quebrado pelo seu antecessor.
Graças ao entendimento entre o Governo
Estadual e o Federal foi possível com a federalização, que o BESC fosse salvo, preservando
agências pioneiras, depositantes e aplicadores e
seu quadro de funcionários.
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Contribuí para a solução, a melhor possível
na ocasião, quando dos entendimentos e da tramitação do processo no Senado Federal.
Agora no final de seu Governo o Banco
Central lançou Edital de Licitação para transferência do controle acionário do BESC e da
BESCRI e vem Vossa Excelência, que impediu o
desastre completo da instituição, sendo vítima de
todas as espécies de ataques.
Cumpre-me, portanto, aconselhar e solicitar a Vossa Excelência que, em nome da
transição que vem exemplarmente sendo executada, seja suspenso o Edital de Licitação,
deixando que a decisão e as responsabilidades futuras sejam do futuro Presidente.
Confiante no acolhimento de nossa sugestão, aproveito para renovar minha sincera e
permanente amizade.
Respeitosas saudações,
Jorge Konder Bornhausen.
Quero reafirmar a minha posição desta tribuna. O
Presidente eleito, quando em campanha em Santa Catarina, afirmou que desejava manter o Besc como um banco
público. O Presidente Fernando Henrique salvou aquela
instituição da falência, ajudado pelo Governador Esperidião
Amin e graças à atuação do Senado Federal. Repito, salvou depositantes, salvou a economia catarinense, empregos, agências pioneiras.
Entendo, no entanto, que agora, com a manifestação expressa do Presidente eleito, o Presidente Fernando Henrique Cardoso deve deixar a decisão ao futuro
Presidente da República, que assumirá, a partir de 1º de
janeiro, a responsabilidade sobre os desdobramentos e
as conseqüências de sua decisão.
Eram essas as informações e as posições que desejava manifestar, neste momento, da tribuna do Senado Federal.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jorge Bornhausen, o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jorge Bornhausen, o Sr. Ramez Tebet, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo Ca valcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, nesta tarde, inicio o meu pronunciamento homenageando um brasileiro que foi, com certeza, um dos maiores Senadores deste País, cujo busto,
inclusive, orna o nosso plenário. Refiro-me a Rui Barbosa, que hoje estaria aniversariando. Creio que esta
homenagem não é só minha, mas de todo o Senado
Federal. E quero registrar que o Tribunal de Contas da
União também está prestando uma homenagem a Rui
Barbosa, uma vez que foi ele o inspirador da criação
daquele Tribunal.
Mas o assunto principal do meu pronunciamento,
Sr. Presidente, é, como tem sido sempre, a minha Amazônia, a nossa Amazônia.
Durante esse embate político pela Presidência da
República, constatei que todos os candidatos, nos debates, discursos e entrevistas, falaram muito pouco, para
não dizer quase nada, sobre a Amazônia. Na verdade,
para ser justo, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, eleito
Presidente, foi o único que apresentou um documento
que, podemos dizer, é um esboço de programa para a
Amazônia. Esse documento não pôde ser debatido com
a sociedade nem discutido nos debates que S. Exª teve
com os demais candidatos e, portanto, não foi esclarecido. No entanto, é um primeiro passo. As propostas nele
contidas precisam ser debatidas e reavaliadas para que
se torne um programa do Brasil – e não de um ou dois
partidos – para a Amazônia.
Espero que tenhamos um plano do Governo Federal para a Amazônia. Repeti várias vezes desta tribuna que a Amazônia representa 60% do nosso território
e é por muitos considerada como um problema para o
Brasil. Porém, se hoje entram por suas fronteiras drogas, armas contrabandeadas, todo tipo de descaminho,
isso ocorre por culpa dos brasileiros que dirigiram este
País. Nenhum deles era um amazônida, nem por nascimento nem por se preocupar com 60% do território
do seu País.
Tenho que fazer justiça ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Algumas obras feitas no seu Governo foram importantes para a Amazônia. Mas eu disse
“algumas obras”. Não existiu um plano consistente de
desenvolvimento da Amazônia. Espero que, a partir do
dia 1º de janeiro, esse plano passe a existir. Espero, inclusive, poder contribuir com a discussão de pontos que
possam resultar num novo momento para a Amazônia.
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O documento apresentado em Belém pelo Presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva tem o sugestivo título “O lugar da Amazônia no desenvolvimento do Brasil”.
Eu pergunto: que desenvolvimento o Brasil quer para a
Amazônia? Precisamos ser realistas e mostrar a todo o
Brasil que existem 25 milhões de brasileiros lá nascidos
ou que para lá foram, mas que pagam um alto preço por
viverem naqueles 11 mil quilômetros de fronteiras com
países problemáticos, como o Suriname, a ex-Guiana
Inglesa, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, enfim, uma área imensa de fronteira seca, por onde se passa livremente de um lado para outro e faz-se de tudo
sempre em benefício de forças ou interesses que não
são os nacionais.
Portanto, como amazônida, faço um apelo à equipe que o Presidente eleito Lula está montando para governar o Brasil a partir do dia 1º de janeiro para que inclua
em sua agenda, com destaque, a Amazônia, dando a ela
o papel que merece no cenário do nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não quero
ficar repetindo – mas o farei sempre que for necessário
– que a Amazônia já não é mais cobiçada pelas forças
internacionais, pelos países do G-7, pois ela já está
sendo ocupada por esses países. E me refiro não apenas à Amazônia brasileira, mas à Amazônia colombiana, à Amazônia peruana, à Amazônia venezuelana.
Por sinal, é muito bom observarmos o exemplo da Co lômbia, que teve com a sua Amazônia o mesmo descaso que estamos tendo com a nossa. E sabemos qual
foi o resultado: a proliferação do narcotráfico e a sua
aliança com uma guerrilha inicialmente ideológica e política, a perda do controle do governo sobre determinadas áreas do país e, por fim, a intervenção legalizada
dos Estados Unidos, que tende a se agravar, pois de lá
nunca mais sairão. E temos muitos exemplos como
esse pelo mundo.
Assim, como um amazônida que nasceu, viveu e
vive na Amazônia, faço este alerta para cobrar uma
mudança. Se o povo brasileiro votou em favor da mudança, devemos também mudar o tratamento dado à
Amazônia. Mas essa discussão não pode ser feita pe los acadêmicos, pelos filósofos do eixo Rio – São Paulo, mas pelos cientistas do Inpa, da Universidade do
Pará, pelas pessoas que vivem na região, pelo povo
humilde e ribeirinho. Não se podem comprar fórmulas
feitas nas grandes universidades do centro-sul do País.
Queremos ser ouvidos. Cada Estado da Amazônia tem
uma universidade que precisa ser prestigiada, incentivada a produzir pesquisas e criar a fórmula para que a
Amazônia se insira no contexto nacional. Não devemos
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copiar modelos impostos de fora para dentro, deixando
que a Amazônia se torne cada vez menos brasileira.
Dentro de poucos dias, exatamente no dia 13 –
portanto, na próxima semana –, será votada nesta Casa
uma proposta de emenda à Constituição, de minha autoria, que destina 0,5% da arrecadação dos tributos federais, Imposto de Renda e IPI, para as universidades federais. Hoje, a União arrecada esses recursos e repassa, por meio do FPE, FPM e dos fundos constitucionais,
47% desses recursos para todos os Estados do Brasil. A
minha proposta é no sentido de que se repasse, em vez
de 47%, 47,5%. Portanto, 0,5% a mais para destinar especificamente às universidades federais localizadas na
Amazônia Legal.
Essa proposta já foi aprovada na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania por unanimidade e
teve a manifestação favorável de todos os Senadores
presentes, de todos os Estados do Brasil. Já passou pelo
prazo de discussão em plenário, cinco dias, sem que recebesse qualquer emenda, estando pronta, portanto,
para ser votada em primeiro turno, na próxima semana.
Quero fazer um apelo aqui aos Senadores de todos
os partidos para que possamos aprovar essa proposta de
emenda constitucional sem nenhuma alteração, porque ela
representa pouquíssimo para o muito que a Amazônia necessita. Na verdade, estamos investindo na melhor coisa
que possa existir para a Amazônia e para o Brasil, que é
justamente a educação.
Espero que não haja nenhum tipo de alteração ou
de retardamento na votação dessa emenda constitucional, até porque já ouvi alguns sussurros no sentido de
que a própria área do Governo Federal está-se arregimentando para apresentar emendas a essa proposta.
Dessa forma, ela terá que voltar à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para ser reapreciada e, portanto, não poderá ser votada no plenário do Senado
ainda este ano. Espero que esses sussurros que estou
ouvindo não sejam verdadeiros, porque seria mais um
crime que se cometeria contra a Amazônia, mais um
verdadeiro descaso, um deboche por parte do próprio
Governo Federal. Alterar uma proposta dessa natureza,
que visa a dar o mínimo para as universidades federais
da Amazônia, inviabilizará as universidades federais de
exercer o seu papel não só de graduação de profissionais, mas também de aperfeiçoamento dos seus profissionais e da pesquisa dos nossos produtos, da nos sa biodiversidade.
Ao encerrar este pronunciamento, faço referência
à presença do Senador Bernardo Cabral, Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
presidiu a reunião que aprovou a PEC nº 16, e reitero o
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apelo aos Srs. Senadores: espero que possamos, na
próxima semana, aprovar, aqui no plenário do Senado,
essa proposta. Dessa forma, estaremos dando um
passo importante, dentro do novo contexto político institucional, para a Amazônia, garantindo-lhe esse elemento indispensável, que são os recursos constitucionalmente destinados às nossas universidades federais,
a fim de que os nossos reitores não fiquem vindo aqui
quase sempre, de pires na mão, implorando aqui e
acolá para conseguir dinheiro até para o custeio das
nossas universidades.
Há pouco tempo, assistimos à vergonha por que
passou a Universidade Federal do Rio de Janeiro ao ter
a sua energia elétrica cortada por falta de pagamento.
Um País não pode se dar a esse descaso, deixando
passar por essa humilhação uma universidade federal,
que, afinal de contas, é uma universidade do povo, já
que é paga com o dinheiro do povo.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª me concede um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Concedo com muito prazer e honra um aparte ao Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, chego ao plenário ao final do discurso de V. Exª, mas eu o vinha ouvindo pelo rádio. Quero dizer apenas o seguinte: V. Exª conta com meu integral apoio nessa sua manifestação.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço muito o apoio de V. Exª; sei que é muito
significativo, não só por ser um amazônida, mas por
ser um nome nacional, Presidente da nossa Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado. Tenho certeza também que os demais Senadores terão a
mesma conduta.
Sr. Presidente, quero, portanto, deixar aqui, até para
reflexão também dos demais Senadores da Amazônia, o
documento apresentado pelo Presidente eleito, Luiz Inácio da Silva, sobre a Amazônia, intitulado O Lugar da
Amazônia no Desenvolvimento do Brasil. Vou lê-lo
e destrinchá-lo e espero voltar a esta tribuna mais vezes
para discuti-lo, a fim de que toda a Amazônia tome co nhecimento e possa fazer as sugestões necessárias
para a melhoria dessa proposta, que julgo ser importante.
Pelo fato de ela, por si só, existir já é muito importante para
nós da Amazônia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck Ornélas, por permuta com o Senador Antonio Carlos Valadares, que ora preside esta sessão.
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O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou dando entrada hoje num projeto de lei que regulamenta o art. 81
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E
a que se refere esse art. 81? Trata-se de um complemento importante à Emenda Constitucional que criou o
Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, ao qual
foram vinculadas parcelas de recursos da arrecadação
da CPMF. Mas há algo mais a ser considerado. O art.
81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
institui um fundo “constituído pelos recursos recebidos
pela União em decorrência da desestatização de sociedades de economia mista ou empresas públicas por
ela controladas, direta ou indiretamente, quando a ope ração envolver a alienação do respectivo controle acionário a pessoa ou entidade não integrante da Administração Pública, ou de participação societária remanescente após a alienação, cujos rendimentos, gerados a
partir de 18 de junho de 2002” – por conseguinte, 18 de
junho passado –, “reverterão ao Fundo de Combate à
Erradicação de Pobreza”.
O projeto que ora apresento cria, então, o Fundo
de Financiamento ao Combate à Pobreza, que é o ins trumento previsto na Emenda Constitucional para que
possam fluir daí para o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza os recursos decorrentes dos rendimentos do processo de privatização. Essa foi uma medida
adotada pelo Parlamento no sentido de assegurar recursos anuais da ordem de R$4 bilhões ao Fundo de
Erradicação e Combate à Pobreza. E, estabelece a
Constituição, na medida em que esses rendimentos
não alcancem os R$4 bilhões, não atinjam esse montante, deverá, então, ser feita a suplementação orçamentária.
Acontece, Sr. Presidente, que discutimos, no mês
de junho, a prorrogação da CPMF, e, naquela ocasião,
este Plenário, acolhendo um destaque supressivo de
minha autoria, impediu que a criação desse Fundo que
ora proponho só viesse a ocorrer a partir de janeiro de
2004. O meu entendimento é de que, a partir de 18 de
junho de 2002, os recursos do Fundo de Erradicação e
Combate à Pobreza deveriam estar sendo alimentados,
de um lado, pela vinculação de oito centésimos da ar recadação da CPMF; de outro, pelo produto da arrecadação do adicional de cinco pontos percentuais do IPI
sobre produtos supérfluos, mas também, já agora, pelas receitas do Fundo de Financiamento ao Combate à
Pobreza que estou a propor neste momento.
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Trata-se de uma providência fundamental, porque
até agora o Executivo não tomou a iniciativa de propor
a criação desse Fundo.
Mas o § 3º do art. 81 prevê – o Constituinte foi sábio
nisso – que essa regra não aplica ao art. 165, § 9º, inciso
II, da Constituição para criação desse Fundo. Ou seja,
não é necessário lei complementar. Basta uma lei ordinária, uma lei comum. É o que estou fazendo para que
esta Casa possa aprovar com rapidez esse Fundo. A urgência eu não preciso destacar.
Chamo a atenção da Casa para dois aspectos:
primeiro, os recursos já deveriam estar fluindo desde 18
de junho de 2002, razão pela qual os efeitos desse
projeto de lei deverão ter vigência retroativa a partir de
então. De outro lado, não passa despercebido que o
Presidente da República eleito anunciou como sua pri meira medida a criação da Secretaria Nacional de
Emergência Social, que deverá utilizar sobretudo recursos do Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza.
Essa é também uma razão que vejo para que o Congresso possa rapidamente apreciar esse projeto e,
dessa forma, dar ao novo Presidente um instrumento
indispensável para que ele possa cumprir o seu compromisso de campanha e a proposta que anunciou ao
País.
Um segundo projeto de lei que também estou
apresentando hoje diz respeito particularmente ao interesse do meu Estado, a Bahia. Trago a esta Casa um
projeto de lei para que seja criada a Universidade Federal de Cruz das Almas, por desmembramento da
Universidade Federal da Bahia.
Na Bahia, Sr. Presidente, teve início a história do
ensino superior em 1808, quando foi criada a primeira
Faculdade de Medicina do País. Depois, foi também
criada, em Cruz das Almas, a primeira Faculdade de
Agronomia do País. De modo que é, inclusive, uma forma de resgatar e valorizar essa história da Faculdade
de Agronomia que está implantada no campus de Cruz
das Almas no recôncavo baiano.
A situação do ensino superior na Bahia é bastante
peculiar, porque a Universidade Federal tem menos da
metade dos alunos das quatro universidades estaduais
mantidas, por conseguinte, às custas do erário estadual.
Enquanto isso, sendo a Bahia o quarto Estado
mais populoso do Brasil, dispõe de apenas uma única
universidade federal, enquanto outros Estados, como o
Rio Grande do Sul e Minas Gerais, dispõem, cada um,
de cerca de 10 universidades federais.
Há, por conseguinte, um tratamento discriminatório
e discricionário, ao longo do tempo, em relação a um
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Estado nordestino, um Estado de região subdesenvolvida, um Estado de uma região reconhecidamente pobre,
cujo processo de crescimento econômico e cuja diversificação de sua matriz econômica requer, necessita, precisa da ampliação das instituições de ensino, de pesquisa e de extensão para dar suporte ao crescimento econômico que vem experimentando.
Veja-se que, entre 1995 e 2000, a matrícula na
Universidade Federal da Bahia cresceu apenas 9%,
passando de 16.874 para 18.391 alunos, em cinco anos.
Um crescimento de menos de 2 mil alunos. Enquanto
isso, as universidades estaduais tiveram um crescimento
de 77,3% e as particulares, de 66,3%.
Há, portanto, uma lacuna, um vazio, uma dívida
inaceitável da União para com o Estado da Bahia, razão pela qual a criação da Universidade Federal da
Cruz das Almas é um passo na reparação dessa dívida da União com o meu Estado.
Eram esses meus comentários, Sr. Presidente,
sobre esses dois projetos hoje por mim apresentados.
Um, de grande relevância nacional e urgência, porque
trata de regulamentar um Fundo financeiro previsto
desde a aprovação do Fundo de Combate à Pobreza
para dar suporte às ações federais na área social, na
área de combate e erradicação da pobreza. De outro
lado, um outro projeto estratégico e importante para o
presente e o futuro do meu Estado.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Waldeck
Ornelas, o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
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 Senador Antonio Carlos Valadares, por permuta com o Senador Waldeck Ornélas.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
viveu a sua grande festa democrática, com a eleição presidencial que levou ao Governo Federal Luiz Inácio Lula
da Silva. A festa consolida décadas de luta pelo revigoramento da democracia, encerrando o ciclo autoritário. Há
muito o que celebrar dos resultados das urnas, tomando
a eleição pelo eixo nacional de um país em busca de sua
identidade democrática.
Foram quatro décadas de avanços e recuos, de
aberturas e de retrocessos, que permitiram amadurecer
no Brasil um tipo de política aberta ao mais abrangente
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diálogo, tendo como base a idéia já antiga de mudanças,
preconizadas desde os tempos das reformas de base,
no Governo João Goulart.
O País exauriu todos os modelos de desenvolvimento que serviram, ao longo da história, para remunerar o capital dos ricos e para fazer mais ricos, enquanto
milhões de brasileiros permaneceram pobres, parte deles miseráveis, sem acesso a terra, sem trabalho, sem
moradia, sem ter o que comer, enfrentando a ronda da
morte.
Um país de privilégios, onde os direitos constitucionais são postergados, e as políticas públicas rareiam,
como dádivas a prender pela dependência e pela subalternidade grande parte do povo brasileiro.
A eleição do Presidente Lula põe fim a essa visão
equivocada de progresso, que enumera conquistas econômicas, mas deixa à míngua as vítimas da questão social. Pouco importa ao povo um lugar de destaque entre
os países ricos, se a pobreza continua avassalando a
população, estigmatizando-a como uma massa de desvalidos e esfomeados.
Por isso mesmo, repercutiu em todo o Brasil o pronunciamento do Presidente eleito, o primeiro que fez
após sua retumbante vitória, o de priorizar o combate à
fome, seguido do desejo de ver o povo, todo ele, comendo três vezes por dia, todos os santos dias.
Atento e emocionado, o povo ouviu um dos seus
mais autênticos filhos, que experimentou os ritos do so frimento, desde que abandonou sua terra – Pernambuco
– para buscar trabalho e sobrevivência em São Paulo,
que ofereceu sempre oportunidade à mão-de-obra
abundante do Nordeste.
A fala inaugural, cercada de expectativa, repleta
da emoção pelas vitórias pessoal e política do novo
Presidente, deu ao Brasil um alento, restaurou a confiança nos poderes públicos, valorizou a atividade política e colocou bem às claras o tema da fome como pro posta de debate e de trabalho sem os velhos preconceitos que cercaram alguns temas sociais, transformando-os em verdadeiros tabus.
Má conselheira, como ensinou Indira Ghandi, a
fome campeou no Brasil, humilhou o seu povo, inferiorizou e banalizou a vida, sem que houvesse da parte
dos poderes públicos mais do que medidas paliativas.
Agora, felizmente, a fome parece estar com seus dias
contados, em honra da dignidade do povo brasileiro.
O combate à fome não é simples, nem fácil, mas
começar por ele é um bom indício para um Governo
nascido nas urnas, ungido democraticamente como le gítimo e que está destinado a cumprir um papel de
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ponte entre o passado e o futuro, entre a vergonha e a
esperança, entre o medo e a felicidade.
O combate à fome, prometido pelo Presidente
eleito, é mais que uma antecipação de prioridades, é
mais que um resgate de compromisso de campanha, é
um símbolo que marca, em seus primeiros passos, um
novo Presidente, como um guia, um líder, com todas as
suas responsabilidades perante seu povo.
Está na tradição indígena o papel dos líderes
para manter vivo o espírito das suas nações. Um deles,
Nhara, foi ao sacrifício para que nunca faltasse o alimento para a sua tribo. Está na história do milho, entre
indígenas do norte do Brasil, o princípio da autoridade,
que resguarda os interesses sociais, antes de tudo; in teresses que começam pela sobrevivência, que a comida garante, na mais antiga das recorrências humanas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revisita, assim, o que de mais íntimo e profundo tem a cultura brasileira, buscando inspiração para o seu Governo, voltado para saudar débitos com o povo, na maior de todas
as dívidas acumuladas pelo país. Enfrentar e vencer a
fome é um desafio sem tamanho, uma causa a despertar toda a sociedade, continuamente, em lugar das
boas ações que homens iluminados, como o sociólogo
Betinho, empreenderam e ainda empreendem para minorar o sofrimento dos mais pobres.
O anúncio formal do combate à fome pelo Presidente eleito do Brasil, ainda que seja iniciado a partir de
janeiro de 2003, certamente inspirará a corações e
mentes de boa vontade a que façam com que o povo
brasileiro tenha um natal mais feliz neste ano que está
findando; um natal solidário, um natal sem fome, um
natal da esperança e da fraternidade.
Certamente, os partidos que representam os Estados e o povo brasileiro no Congresso Nacional saberão
trazer a sintonia conquistada nas urnas, captada nas múltiplas manifestações de vontade, auscultada pelo coração
emocionado pela necessidade de se mudar o País e saberão ajudar o Presidente Lula a promover todas s reformas que tenham no centro a vida, como destinação do
processo de desenvolvimento.
Foi o Papa Paulo VI, com sua encíclica Popularum Progressio, em 1967, quem definiu que o desenvolvimento é o novo nome da paz, chamando a atenção do mundo para a questão social. Lastimavelmente,
o mundo pouco mudou. As palavras do papa não foram ouvidas e nem consideradas em grande número
de países, onde a fome esmaga as suas populações,
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e a paz continua sendo um sonho, alimentado pacientemente.
Também no Brasil, o modelo concentrador de rendas tornou mais fundo o fosso entre ricos e pobres. As
desigualdades continuam aviltando a história de populações inteiras, marginalizadas pela falta de oportunidades. Pacato por índole, resignado por formação, o povo
brasileiro conteve as suas energias e esperou pelas promessas da classe política, de prosperidade e de justiça
social.
A eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva é
a resposta aos anseios públicos, é a recuperação da
confiança na palavra empenhada, é a certeza de que o
homem do povo será fiel ao povo.
O combate à fome pode e deve ser a marca com
a qual o novo Governo honrará o Brasil e os brasileiros,
descortinando um amanhã radioso, capaz de projetar
sua luz possante sobre todos, desde os mais isolados
do Norte, os povos da floresta, até os tradicionalistas
do Sul, com seu modo próprio de viver e de combater,
passando por todas as regiões do País, especialmente
pelo Nordeste, onde a pobreza, a miséria e a fome pro duzem a degradação da vida e de onde saiu para superar todos os obstáculos e para vencer o Presidente
eleito.
Sendo, como o sou, de um Estado nordestino –
Sergipe, que volto a representar na próxima legislatura,
graças à generosidade do seu povo – e sendo de um
partido que tem como lema o socialismo, manifestar a
minha total e irrestrita solidariedade ao Presidente eleito
Lula, pelo anúncio do combate à fome como prioridade
do seu Governo, e meu apoio nesta Casa, para que as
medidas necessárias sejam aprovadas e entrem em vigor, com seus efeitos justiceiros.
Penso que a sociedade brasileira acompanha in teressada e estará somada ao Presidente, ao lado da
classe política, para o mutirão indormido contra a fome,
como ponto de honra, como problema central do País,
maior e mais urgente que todos, porque um problema
do povo, da sua sobrevivência, da sua vida.
Felicito, assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, saudando, mais uma vez, a sua vitória, da qual participei intensamente desde o primeiro turno, e desejando que ele cum pra, com firmeza e determinação, a sua vontade de acabar com a miséria e com a fome e servir, na mesa brasileira, três dignas refeições ao povo.
Quero, por fim, citar um poeta popular da minha terra, nascido e criado em Laranjeiras, a rica zona do açúcar, João Silva Franco, que, apesar do sobrenome, des-
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cende de escravos. É de sua autoria a bela trova, refutando as sentenças de Paulo, o apóstolo:
Quem não trabalha não come,
É conversa muito falha,
Porque só vemos com fome
O povo que mais trabalha.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Valadares, 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) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
Ofício nº 161/02-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 30 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 118 do Regimento
Interno desta Casa, comunico à Vossa Excelência que
esta Presidência prorrogou, por igual período, o prazo
estipulado pelo Ato da Mesa (SF) nº 1, de 2001, para
apreciação do Requerimento nº 294, de 2002, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que “Requer ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre denúncias de irregularidades em projetos financiados pelo
Banco do Nordeste do Brasil – BNB, no período de
1995 a 2002, cujos valores ultrapassam a
R$300.000,00 (trezentos mil reais)”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O ofício
que acaba de ser lido vai à publicação, retornando a
matéria a que se refere à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 244, DE 2002
Regulamenta o art. 81 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica constituído o Fundo criado pelo art. 81
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que
passa a se denominar Fundo de Financiamento ao Combate à Pobreza.
§ 1º O Fundo de que trata este artigo, de natureza financeira, é constituído pelos recursos recebidos pela
União, a partir de 14 de dezembro de 2000, em decorrência
da desestatização de sociedades de economia mista ou
empresas públicas por ela controladas, direta ou indiretamente, quando a operação envolver a alienação do res pectivo controle acionário a pessoa ou entidade não integrante da administração pública, ou de participação societária remanescente.
§ 2º Os rendimentos do Fundo de Financiamento ao
Combate à Pobreza serão transferidos, com vigência retroativa a 18 de junho de 2002, ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, nos termos desta lei.
Art. 2º O Fundo de Financiamento ao Combate à
Pobreza terá o mesmo órgão gestor que o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza.
Parágrafo único. Compete ao órgão gestor:
I – formular as políticas e diretrizes gerais que orientarão as aplicações financeiras dos recursos do Fundo;
II – elaborar as propostas orçamentárias a serem
encaminhadas ao órgão central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamento, para inclusão no projeto
de lei orçamentária anual, bem como em suas alterações;
III – publicar, anualmente, o balanço patrimonial do
Fundo, assim como os critérios de aplicação dos recursos do Fundo.
Art. 3º Os rendimentos do Fundo serão apurados
ao final de cada mês e transferidos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no decorrer do mês subseqüente.
Parágrafo único. Caso os rendimentos do Fundo
não alcancem, em cada exercício, o montante de
R$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), o órgão
gestor elaborará proposta orçamentária, nos termos do
art. 81, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, complementando, até o limite acima fixado, os
recursos a serem transferidos ao Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.
Art. 4º No exercício de 2002, o limite de que trata o
art. 81, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
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sitórias será calculado proporcionalmente ao período 18
de junho a 31 de dezembro de 2002.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 14 de dezembro de 2000.
Justificação
O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
(FCEP), criado pelo art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 31, de 2000, foi instituído com o
“objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados
em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas
de relevante interesse social voltados para melhoria da
qualidade de vida”.
Entre os recursos a serem destinados ao FCEP,
estão os rendimentos do Fundo criado pelo art. 81 do
ADCT. Tal Fundo, “constituído pelos recursos recebidos
pela União em decorrência da desestatização de sociedades de economia mista ou empresas públicas por ela
controladas, direta ou indiretamente, quando a operação
envolver a alienação do respectivo controle acionário a
pessoa ou entidade não integrante da administração pública, ou de participação societária remanescente após a
alienação”, deve iniciar a transferência de seus rendimentos para o FCEP a partir do dia 18 de junho de 2002.
Caso o montante anual dos rendimentos acima
descritos não atinja a quatro bilhões de reais, o art. 81, §
1º, do ADCT, determina que os mesmos sejam complementados por meio de dotações orçamentárias em favor
do FCEP.
Por força do art. 81, § 3º, do ADCT, não se aplica à
regulamentação dessa matéria o disposto no art. 165, §
9º, inciso II, da Constituição. Assim, a mesma pode ser
feita mediante lei ordinária.
O presente projeto de lei do Senado está estruturado em cinco artigos, conforme descritos a seguir:
O art. 1º constitui o Fundo, que passa a denominar-se
Fundo de Financiamento ao Combate à Pobreza, e dá ao
mesmo natureza financeira. Os recursos constitutivos são
aqueles discriminados no art. 81 do ADCT. A data de início
do Fundo é 14 de dezembro de 2000, data de promulgação
da Emenda Constitucional nº 31, de 2000, e o termo inicial
para as transferências de recursos é o dia 18 de junho de
2002.
O art. 2º define o órgão gestor, que passa a ser o
mesmo do FCEP e estabelece suas competências. O art.
3º determina o período de apuração dos rendimentos e
sua transferência para o FCEP. Também fixa a forma de
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complementação dos recursos a serem repassados no
caso de os rendimentos ficarem abaixo do piso constitucional.
O art. 4º estabelece uma regra para o cálculo proporcional das transferências no exercício de 2002. Já o
art. 5º fixa o início dos efeitos financeiros em 14 de de zembro de 2002.
Cabe ressaltar que, por força da prorrogação da
cobrança da CPMF até 31 de dezembro de 2004, determinada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002, o
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza passa a
contar com as seguintes fontes de recursos:
a) produto da arrecadação correspondente ao adicional de 0,08% da CPMF, até 31
de dezembro de 2004;
b) produto da arrecadação correspondente ao adicional de 5 pontos percentuais do
IPI sobre produtos supérfluos, até 31 de dezembro de 2010, data de extinção do FCEP;
c) dotações orçamentárias;
d) receitas do Fundo de Financiamento
ao Combate à Pobreza, a partir de 18 de junho
de 2002 até a extinção do FCEP.
A aprovação da presente proposição permitirá a
constituição do Fundo de Financiamento ao Combate à
Pobreza, possibilitando que seus rendimentos passem
a integrar, de imediato, o Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza. Tal fonte adicional de recursos, da
ordem de 4 bilhões de reais anuais, é de fundamental
importância para o esforço nacional contra a pobreza,
razão pela qual faz-se urgente a sua regulamentação,
uma vez que os seus efeitos já deveriam estar fluindo
desde 18 de junho do corrente ano.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 2002. – Senador Waldeck Ornelas.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
1988
............................................................................................................
Art. 81. É instituído Fundo constituído pelos recursos recebidos pela União em decorrência da desestatização de sociedades de economia mista ou empresas
públicas por ela controladas, direta ou indiretamente,
quando a operação envolver a alienação do respectivo
controle acionário a pessoa ou entidade não integrante
da administração pública, ou de participação societária
remanescente após a alienação, cujos rendimentos, ge-
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rados a partir de 18 de junho de 2002, reverterão ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. (AC)
§ 1º Caso o montante anual previsto nos rendimentos transferidos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma deste artigo, não alcance o valor de quatro bilhões de reais, far-se-á complementação na forma do art. 80, inciso IV, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. (AC)
§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, o Poder
Executivo poderá destinar ao Fundo a que se refere
este artigo outras receitas decorrentes da alienação de
bens da União. (AC)
§ 3º A constituição do Fundo a que se refere o
caput, a transferência de recursos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e as demais disposições referentes ao § 1º deste artigo serão disciplinadas
em lei, não se aplicando o disposto no art. 165, § 9º, in ciso II, da Constituição. (AC)
............................................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 245, DE 2002
Prorroga o prazo para a ratificação
das concessões e alienações de terras
feitas pelos estados em faixa de fronteira, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica prorrogado até 31 de dezembro de
2003 o prazo para que o detentor de título de alienação
ou de concessão de terras feitas pelos estados na faixa de fronteira de até cento e cinqüenta quilômetros,
ainda não ratificado, requeira ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a ratificação
de que trata o art. 5º, § 1º, da Lei nº 4.947, de 6 de abril
de 1966, observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.414,
de 18 de agosto de 1975, e na Lei nº 9.871, de 23 de
novembro de 1999.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Justificação
O art. 1º da Lei nº 9.871, de 23 de novembro de
1999, estabeleceu o prazo de dois anos, contados de 1º
de janeiro de 1999, para que o detentor de título de alienação ou de concessão de terras feita pelos estados na
faixa de até cento e cinqüenta quilômetros considerada
de fronteira, que ainda não o tivesse ratificado, requeres-
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se ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, a sua ratificação.
A Lei nº 10.164, de 27 de dezembro de 2000, prorrogou o citado prazo para 31 de dezembro de 2001. Posteriormente, a Lei nº 10.363, de 28 de dezembro de 2001,
prorrogou, mais uma vez, o prazo para 31 de dezembro
de 2002.
Assim, o prazo legal para que o detentor de título de
alienação ou concessão de terras requeira ao Incra a sua ratificação expira em 31de dezembro deste ano, ou seja, dentro de menos de dois meses.
O presente projeto de lei propõe a prorrogação
desse prazo por mais um ano, para que o detentor do título de alienação ou de concessão requeira ao Incra a
sua ratificação.
Essa prorrogação torna-se necessária a fim de
possibilitar aos interessados que obtenham os documentos requeridos para compor os pedidos de ratificação, como planta do imóvel, memorial descritivo e
aqueles relativos à cadeia dominial sucessória, exi gência fe ita, inclusive, para os pequenos proprietários que possuam mais de um imóvel rural, uma vez
que a obtenção desses documentos, além de onerosa, é extremamente intrincada e de difícil operacionalização, já que exige providências burocráticas em
vários municípios e em várias instâncias administrativas.
As normas regulamentadoras do processo de ratificação prescrevem que o interessado apresente uma
série de documentos, entre os quais a certidão de cadeia
dominial complexa, o laudo técnico de vistoria, que serve
para comprovar que a propriedade está sendo explorada
em mais de cinqüenta por cento de sua área, e a planta
georeferenciada, cuja elaboração exige o emprego de
equipamentos eletrônicos de GPS (Global Positioning
System).
Para obter esses documentos, o proprietário terá
de realizar pesquisas em diferentes cartórios e, não ra ras vezes, valer-se de serviços prestados por profissionais especializados contratados por ele. Isto por que há
uma dificuldade enorme em se obterem as certidões dominiais nos Cartórios de Registros de Imóveis, as quais,
muitas vezes, demandam meses para ser expedidas. Já
houve casos extremos, em que os interessados tiveram
de ingressar em juízo para obterem a emissão desses
documentos.
Desse modo, é justo que se dê mais um prazo aos
detentores desses títulos, a fim de que não pairem dúvidas sobre a lisura dos governos que lhes emitiram esses
títulos, nem sobre a validade desses documentos, nem
também sobre a idoneidade dos seus detentores em
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usufruir daquelas terras pertencentes, legal e primeiramente, à União.
Para se ter uma idéia mais clara da enormidade
desse procedimento, basta saber que, apenas para que
se estabeleça a cadeia sucessória dessas propriedades, estima-se que seja necessária a emissão de cerca
de 10 milhões de certidões, o que vem criando embaraços e dificuldades, não somente para os cartórios, mas,
sobretudo, para os interessados.
Por outro lado, sabe-se também que o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
-, não dispõe de estrutura e de pessoal para atender e
analisar, no tempo definido na lei anterior, as mais de
22 mil solicitações de ratificação nos onze estados
fronteiriços brasileiros.
A prorrogação desse prazo é ainda justificada pelo
fato de a Lei nº 9.971, de 23 de novembro de 1999, em
pleno vigor, haver estabelecido que o Incra declare nulo o
título de alienação ou de concessão se não for requerida a
sua ratificação no prazo por ela definido. Isso, por si só
tem provocado uma enorme insegurança nos proprietários
que possuem imóveis nas regiões fronteiriças, com conseqüências no campo emocional e econômico dessas pessoas. Sob tal insegurança, os ânimos se acirram entre os
proprietários, os imóveis se desvalorizam – ou reduzem a
sua liquidez -, os financiamentos bancários ficam limitados
e os investimentos se reduzem; isso traduz, em última
análise, uma queda na atividade produtiva e nos empregos.
Trata-se, portanto, de matéria de vital importância
para toda a região fronteiriça do Brasil, e que necessita,
pelas razões expostas, ser tramitada com a urgência
que se faz necessária.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 2002. – Senador Jonas Pinheiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.363, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001
Prorroga o prazo para as ratificações de concessões e alienações de terras feitas pelos estados na faixa de fronteira e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica prorrogado até 31 de dezembro de
2002 o prazo que o detentor de título de alienação ou
de concessão de terras feitas pelos estados na faixa
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de fronteira de até 150 (cento e cinqüenta) quilômetros,
ainda não ratificado, requeira ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a ratificação
de que trata o art. 5º, § lº, da Lei nº 4.947, de 6 de abril
de 1966, observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.414,
de 18 de agosto de 1975, e na Lei nº 9.871, de 23 de
novembro de 1999.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 2001; 180º da Inde pendência e 113º da República. – Fernando Henrique Cardoso – Aloysio Nunes Ferreira Filho, Ge raldo Magela da Cruz Quintão, Celso Lafer, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Raul Belens
Jungman Pinto.
............................................................................................................
LEI Nº 9.871, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999
Estabelece prazo para as ratificações de concessões e alienações de ter ras feitas pelos estados na faixa de fron teira, e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica estabelecido o prazo de dois anos, contado de 1º de janeiro de 1999, para que detentor de título de
alienação ou concessão de terras feitas pelos estados na
faixa de fronteira de até cento e cinqüenta quilômetros, ainda não ratificado, requeira ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a ratificação de que trata o art. 5º, § 1º, da Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966, observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.414, de 18 de agosto de
1975.
§ 1º Decorrido o prazo estabelecido no caput, sem
que tenha sido requerida a ratificação autorizada à União,
ou não sendo esta possível, por desatendimento às disposições do Decreto-Lei nº 1.414 de 1975, o Incra deverá:
I – declarar nulo o título de alienação ou concessão,
em ato motivado, no qual demonstrada a nulidade originária do título e a impossibilidade da ratificação;
II – dar ciência da decisão ao interessado e publicá-la no Diário Oficial da União;
III – promover o cancelamento dos correspondentes registros, na forma do disposto na Lei nº 6.739, de 5
de dezembro de 1979, procedendo-se em relação a
eventuais ocupantes do imóvel conforme o previsto na
parte final do art. 6º do referido decreto-lei;
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IV – requerer o registro do imóvel em nome da
União no competente Registro de Imóveis.
§ 2º O prazo estabelecido neste artigo não impede
que o Incra, durante a sua fluência, com a finalidade de
solucionar grave conflito social, promova, de ofício, vistoria objetivando verificar se o imóvel rural alcançado pelo
caput preenche todos os requisitos necessários à ratificação do respectivo título de propriedade.
§ 3º Reunindo o imóvel, objeto da vistoria de que
trata o § 2º, as condições para ser ratificado, o Incra expedirá o competente título de ratificação ou, caso contrário, procederá na forma prevista no § 1º.
Art. 2º Sempre que o imóvel abrangido por título de
que trata o art. 1º for objeto de ação de desapropriação, por
interesse social, para fins de reforma agrária, o Incra, de
imediato, impugnará o domínio do imóvel.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, o preço do
imóvel, depositado em juízo, ficará retido até a decisão final sobre a propriedade da área.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às ações judiciais em andamento.
Art. 3º Caso a desapropriação, por interesse social,
para fins de reforma agrária, recaia sobre imóvel rural, objeto de registro, no Registro de Imóveis, em nome de particular, que não tenha sido destacado validamente, do domínio
público por título formal ou por força de legislação específica, o estado, no qual situada a área, será citado para integrar a ação de desapropriação.
§ 1º Nas ações judiciais em andamento, o Incra requererá a citação do estado.
§ 2º Em qualquer hipótese, feita a citação, se o estado reivindicar o domínio do imóvel aplicar-se-á ao caso
o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 2º.
§ 3º Nas situações de que trata este artigo, caso
venha a ser reconhecido o domínio do estado sobre a
área, fica a União previamente autorizada a desapropriar
o imóvel rural de domínio do estado prosseguindo a
ação de desapropriação em relação a este.
Art. 4º Ficam ratificados, de ofício, os títulos de alienação ou de concessão de terras feitas pelos estados na faixa de fronteira, referentes a pequenas propriedades rurais,
conforme as conceitua o art. 42, inciso II, alínea a, da Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, devidamente registrados
no Registro de Imóveis até 26 de fevereiro de 1999, desde
que o seu proprietário não seja titular do domínio de outro
imóvel rural.
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Parágrafo único. Nas regiões Sul, Centro-Oeste e
Norte, a ratificação de ofício a que se refere este artigo
abrange, inclusive a média propriedade, conforme a
conceitua o art. 4º, inciso III, alínea a, da Lei nº 8.629, de
1993.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória nº 1.910-10, de 24 de setembro de 1999.
Art. 6º (VETADO)
Brasília, 23 de novembro de 1999; 178º da Inde pendência e 111º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Raul Belens Jungmann Pinto.
............................................................................................................
PROJETO DE LEI Nº 5.577, DE 2001
(Do Sr. Osmar Serraglio)
Prorroga o prazo para as ratificações de concessões e alienações de ter ras feitas pelos Estados na faixa de fronteira e dá outras providências.
(Às Comissões de Agricultura e Política Rural; e de Constituição e Justiça E de
Redação (Art. 54) – Art. 24,II)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica prorrogado até 31 de dezembro de
2002 o prazo que o detentor de titulo de alienação ou
de concessão de terras feitas pelos Estados na faixa
de fronteira de até cento e cinqüenta quilômetros1
ainda não ratificado, requeira ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, INCRA, a ratificação
de que trata o art. 5º,§ lº, da Lei nº 4.947, de 6 de abril
de 1966, observado o disposto no Decreto-lei nº
1.414, de 18 de agos to de 1975, e na Lei nº 9.871, de
23 de novembro de 1999.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto tem o objetivo de prorrogar o
prazo que a Lei nº 9.871, de 23 de novembro de 1999,
estabelece para que o detentor de título expedido pe los Estados na faixa de fronteira requeira junto ao
INCRA a sua ratificação.
Esse prazo expiraria em 31 de dezembro de
2000, mas foi prorrogado pela Lei nº 10.164, de 27 de
novembro de 2000, e expira em 31 de dezembro de
2001, ou seja, dentro de poucos meses. Pretendemos
prorrogá-lo em 1 ano.
Justifica-se a presente proposta de prorrogação
do prazo pelo fato de que os pedidos de ratificação
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devem ser acompanhados de documentos pessoais
do proprietário, planta do imóvel, memorial descritivo
e aqueles relativos à cadeia sucessória, e devem ser
feitos inclusive por pequenos proprietários que possuem mais de um imóvel rural.
Só na região de Cascavel, no Paraná, segundo
reportagem do Jornal O Estado do Paraná, edição
de 26 de agosto de 1999, para restabelecer a cadeia
sucessória das cerca de 6 mil propriedades a serem
ratificadas, serão necessárias mais de um milhão de
certidões a um custo médio de R$6,00.
No Estado de Santa Ca tarina, em vista da restrição disposta no art. 4º da Lei nº 9.871/99 para pequenos proprietários que possuam mais de um título de
domínio, calcula-se que mais de 3.000 propriedades
devem ter seus títulos ratificados.
De fato, as normas reguladoras do processo de
ratificação exigem que o interessado apresente uma
série de documentação, entre os quais a certidão de
cadeia dominial completa, o laudo técnico de vistoria
que serve para comprovar que a propriedade está
sendo explorada em mais de 50% de sua área, e a
planta georeferenciada, cuja elaboração exige o em prego de equipamentos de GPS (Global Positioning
System).
Para obter estes documentos, o proprietário terá
que pesquisar diferentes cartórios e contratar profissionais especializados. Há enorme dificuldade em obter-se as certidões dominiais junto aos cartórios de
Registro de Imóveis, que demandam, às vezes, me ses para serem expedidas. Em casos extremos, como
no Estado de Mato Grosso do Sul, os interessados tiveram de ingressar em juízo para obter êxito na emissão desses documentos.
Toda essa documentação deve ser juntada com
zelo, para que pedidos de ratificação não sejam denegados liminarmente, por descumprimento das exi gências relativas à instrução do processo.
Além disso, é consabido que o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – não
dispõe de pessoal suficiente para atender mais de 22
mil solicitações de ratificações dos 11 Esta dos fronteiriços de nosso País.
É oportuno esclarecer que, na forma estabelecida pela Lei nº 9.871/99, não sendo requerida a ratificação em tempo hábil, deverá o INCRA declarar nulo
o título de alienação ou de concessão. Tal fato tem
provocado grande insegurança para as regiões atingidas, com reflexos no acirramento de fundiários e do
desemprego.
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Trata-se, pois, de matéria de vital importância
para toda a região fronteiriça. Solicitamos, portanto, a
colaboração de nossos ilustres pares para a
aprovação do projeto em tela, com a urgência
que se faz necessária.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. – Deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATIVOS – CEDI
LEI Nº 4.947, DE 6 DE ABRIL DE 1966
Fixa normas de direito agrário, dispoe sobre o sistema de organização e
funcionamento do instituto brasileiro de
reforma agrarja, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
............................................................................................................
CAPÍTULO II
Da Terra e dos Imóveis Rurais
............................................................................................................
Art 5º Compete ao IBRA tomar as providencias administrativas e promover as judiciais concernentes à discriminação das terras devolutas existentes no Distrito Federal, nos Territórios Federais e na faixa de 150 (cento e
cinqüenta) quilômetros ao longo das fronteiras do Pais,
respeitado o disposto na Lei nº 2.597, de 13 de setembro
de 1955.
§ 1º É o Poder Executivo autorizado a ratificar as alienações e concessões de terras já feitas pelos Estados
na Faixa de Fronteiras, se entender que se coadunam
com os objetivos do Estatuto da Terra.
§ 20º Para os fins previstos no art.11 da Lei nº
4.504, de 30 de novembro de 1964, o Serviço de Patrimônio da União, dentro de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da presente Lei, remeterá ao IBRA todos os
processos ainda não ultimados de pedidos de aforamento ou aquisição de terras devolutas, desde que destinadas pelos seus ocupantes ou pretendentes ao apro veitamento agropecuário.
§ 3º Incluem-se entre os processos referidos no parágrafo anterior, desde que com as finalidades nele pre vistas, os chamados terrenos de marinha, bem como
aqueles destinados a atividades pesqueiras e as terras localizadas na denominada Faixa de Fronteiras.
* O art. 5º do Decreto-lei nº 1.561, de 13-7-1977,
revoga este § 3º no que se refere aos terrenos de ma rinha.
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§ 4º Compete ao IBRA converter os referidos processos de aforamento em venda definitiva na respectiva
área, para consecução dos fins determinados nos artigos 2 e 10 do Estatuto da Terra.
............................................................................................................
............................................................................................................
DECRETO-LEI Nº 1.414, DE
18 DE AGOSTO DE 1975
Dispõe sobre o processo de ratificação das concessões e alterações de ter ras devolutas na faixa de fronteiras, e da
outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o Artigo 55, item I, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º A ratificação das alienações e concessões
de terras devolutas na faixa de fronteiras a que se refere
o § 1º do art. 5 da Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966, será
feita de acordo com as normas estabelecidas no presente Decreto-lei.
§ 1º O processo de ratificação alcançará as alienações e concessões das terras devolutas promovidas pelos Estados, na faixa de domínio da União.
§ 2º Ficam igualmente sujeitas às disposições do
presente Decreto-lei as terras devolutas estaduais, localizadas na faixa de interesse da segurança nacional, alienadas ou concedidas sem o prévio assentimento do
Conselho de Segurança Nacional.
Art. 2º compete ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária – INCRA, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, através da Secretaria-Geral do Conselho
de Segurança Nacional, efetivar a ratificação, de oficio ou a
requerimento da parte interessada.
Art. 2º com redação determinada pela Lei nº 6925,
de 29 de junho de 1981.
............................................................................................................
............................................................................................................
LEI Nº 9.871, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999
Estabelece prazo para as ratificações de concessões e alienações de terras feitas pelos Estados na Faixa de
Fronteira, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
............................................................................................................
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Art. 4º Ficam ratificados, de oficio, os títulos de alienação ou de concessão de terras feitas pelos Estados
na faixa de fronteira, referentes apequenas propriedades rurais, conforme as conceitua o art. 4, inciso II, alínea
a, da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, devidamente registrados no Registro de Imóveis até 26 de fevereiro de 1999, desde que o seu proprietário não seja titular do domínio de outro imóvel rural.
Parágrafo único. Nas regiões Sul, Centro-Oeste e
Norte, a ratificação de oficio a que se refere este artigo
abrange, inclusive a média propriedade, conforme a
conceitua o art. 4º inciso III, alínea a, da Lei nº 8.629, de
1993.
............................................................................................................
............................................................................................................
LEI Nº 10.164, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Prorroga o prazo para as ratificações de concessões e alienações de ter ras feitas pelos Estados na faixa de fronteira e dá outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2001
o prazo para que o detentor de título de alienação ou de
concessão de terras feitas pelos Estados na faixa de
fronteira de até cento e cinqüenta quilômetros, ainda não
ratificado,requeira ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – Lucra a ratificação de que trata o § 1º
do art. 5 da Lei nº 4.947, de 6 de abril de 966, observado
o disposto no Decreto-Lei nº 1.414, de 18 de agosto de
1975, e o art. 1 da Lei nº 9.871, de 23 de novembro de
1999.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2000, 179º da Independência e 112º da República. – Fernando Henrique Cardoso, José Gregori, Rauk Belens Jugman Pinro.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os projetos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se
à
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Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 1998
(Tramitando em conjunto com o Item 2,
Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1999)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 1998 (nº 731/95, na
Casa de origem), que regulamenta o § 1º do art.
213 da Constituição Federal (regulamenta a concessão de bolsa de estudo a estudantes carentes não atendidos pela rede pública), tendo
Pareceres sob nºs 826, 827 e 828, de
2002, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves,
pela aprovação da matéria contida no Projeto
e no Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1999,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece;
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Freitas Neto, favorável, incorporando contribuição de ambas as iniciativas, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo); e
– de Educação, Relator: Senador Casildo
Maldaner, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CCJ (Substitutivo), com subemenda, que apresenta; pela rejeição do Projeto de Lei do Senado
nº 59, de 1999, que tramita em conjunto, com
abstenção do Senador Geraldo Cândido.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis, perante a Mesa não foram oferecidas emendas à matéria.
Passa-se à discussão em conjunto dos projetos, da
emenda e da subemenda, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação a Emenda nº 1 (Substitutivo), da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que tem preferência regimental, sem prejuízo da subemenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação a Subemenda da Comissão de Educação à Emenda nº 1–CCJ (Substitutivo). (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Ficam, pois, prejudicados o Projeto de Lei da Câ mara nº 11, de 1998, e o Projeto de Lei do Senado nº 59,
de 1999, que tramitam em conjunto.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação
do vencido em turno suplementar.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – É o seguinte o item 2, prejudicado:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 59, DE 1999
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 1998)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 59, de 1999, de autoria do
Senador Edison Lobão, que institui o Programa
Nacional de Bolsas de Estudo e dá outras providências, tendo
Pareceres sob nºs 826, 827, 828 e 984,
de 2002, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece;
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Freitas Neto, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo);
– de Educação, Relator: Senador Casildo Maldaner, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), com subemenda,
que apresenta; pela rejeição do Projeto de Lei
do Senado nº 59, de 1999, que tramita em conjunto, com abstenção do Senador Geraldo
Cândido; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves (sobre o Projeto de Lei do Senado nº 59, de
1999), favorável, proferido antes da aprovação
do Requerimento nº 783, de 1999, de tramitação conjunta da matéria com o Projeto de Lei
da Câmara nº 11, de 1998.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 64, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 64, de 2002 (nº 1.523/
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga concessão à Fundação de
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão –
FAEPE para executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 569, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Francelino Pereira, com abstenções dos Senadores Eduardo Suplicy e Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 64, DE 2002
(Nº 1.523/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FAEPE, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Lavras, Estado de Mi nas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 6 de setembro de 2001, que outorga concessão à Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FAEPE, para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Lavras, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 112, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 112, de 2002 (nº 997/
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a ASCOM – Associação de
Comunicação e Cultura de Mozarlândia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mozarlândia, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 767, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Maguito Vilela.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120, DE 2002

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 5:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 118, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 118, de 2002 (nº 1.028/
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão de Junqueirópolis a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Junqueirópolis, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 573, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Romeu Tuma.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 120, de 2002 (nº 1.101/
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária
Cativa a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Brilhante, Estado
de Mato Grosso do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 574, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Juvêncio da Fonseca.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 123, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 123, de 2002 (nº 1.113/
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação de Comunicação Vale do Rio Pardo a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santa
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Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul,
tendo
Parecer favorável, sob nº 575, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Juvêncio da Fonseca.
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:

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 9:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 126, DE 2002

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 125, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 125, de 2002 (nº 1.138/
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Apoio a Mariluz a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mariluz,
Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 769, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Álvaro Dias.
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:

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 126, de 2002 (nº 1.149/
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Rádio FM/Bandeirantes a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bandeirantes, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 576, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Juvêncio da Fonseca.
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:

694
19650 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Não havendo oradores inscritos, a Presidência faculta o uso da palavra àqueles Senadores que dela de sejarem fazer uso.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo
a palavra ao representante do Estado do Rio de Janeiro,
Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os jornais de
hoje noticiaram a operação de venda de ações do Banco do Brasil pelo BNDES. Em princípio, tendo em vista
que a participação do Tesouro na composição das
ações do Banco do Brasil dá margem à venda desse
percentual sem perda de controle, não teríamos nenhuma restrição maior a que essa operação se realizasse,
dependendo da forma pela qual se vai processar. Entretanto, Sr. Presidente, é estranhável essa decisão porque,
no decorrer dos debates da campanha presidencial, ficou claro que uma das faces principais da divergência
ideológica e programática da candidatura Lula, vencedora, em relação à candidatura governamental, com diretriz
do Governo Fernando Henrique, situa-se claramente na
questão da privatização, que sempre consideramos uma
política ruinosa, na medida em que uma economia em
processo de recuperação de um atraso histórico necessita da ação promotora do desenvolvimento vinda do
Estado. Essa visão segundo a qual o mercado espontaneamente produz desenvolvimento nunca tivemos. Ao
contrário, sempre a repudiamos, refutando profundamente essa idéia que conduziu o País à recessão, ao
aprofundamento do atraso econômico e ao desemprego
gigantesco em que se encontra.
Há poucos dias, tive oportunidade de ler um pro nunciamento do Presidente Fernando Henrique, profundamente lamentável sob o nosso ponto de vista, em que
dizia que criar emprego não era uma função do governo,
mas do mercado. É exatamente essa profunda distorção
de visão em relação ao que é a missão de um governo
que pretende recuperar o atraso econômico do nosso
País que levou o Brasil à situação lamentável, em termos
de desemprego, em que se encontra hoje.
Na verdade – e esse é o nosso ponto de vista e o
sustentamos com uma firmeza muito grande –, é tarefa
do governo, sim, é sua responsabilidade e missão gerar
empregos, isto é, promover o desenvolvimento e gerar,
por conseguinte, empregos para os seus cidadãos. Essa
é uma forma de cuidar, de preencher essa atenção ne-
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cessária e absolutamente indispensável do governo em
relação aos cidadãos do País.
Essa política de privatização conduziu, por exemplo, o setor de energia elétrica a um abandono de todo o
processo de planejamento que, historicamente, se fez
com grande êxito no Brasil, delegando toda a responsabilidade para a iniciativa privada, para o mercado, que
não preencheu as expectativas, e tivemos o racionamento do ano passado e continuamos com um enorme
atraso, que precisa ser recuperado. E será recuperado
com a presença do Estado certamente, não exclusivamente, mas mobilizando poupança e investimentos de
empresas privadas para a realização dos empreendimentos necessários. A presença do Estado é necessária, porque a privatização de setores estratégicos foi absolutamente ruinosa para o desempenho da economia
brasileira nos últimos anos.
Sr. Presidente, é estranhável que, praticamente a
60 dias da posse do novo governo, venha ainda o atual,
na administração do BNDES, promover a venda de
ações do Banco do Brasil, que, muito pertinentemente,
deveria ser deixada para decisão do governo que se empossará em janeiro próximo.
Eu gostaria de registrar também informações que
me chegam a respeito da gestão do BNDES, essa ala vanca fundamental, a mais importante alavanca do processo de desenvolvimento brasileiro, que, historicamente, representou a grande agência de crescimento da economia brasileira. A atual administração do BNDES, pelas
informações que me chegam, deixa muito a desejar. Registram-se casos de financiamentos concedidos sem
maiores estudos. Aliás, o que sempre caracterizou a
ação do BNDES foi o cuidado, o rigor na análise de viabilidade dos empreendimentos a serem financiados. Mas,
ultimamente, segundo informações, foram realizadas
operações sem o devido rigor, o que está resultando em
inadimplências e atrasos de pagamento. Também foram
realizadas operações sem garantias reais, com base
apenas em fianças bancárias renováveis, que podem
não ser renovadas. Tal situação conduz o Banco a uma
possibilidade de prejuízo que sujeita a administração
atual à condenação, especialmente nos últimos meses
de sua gestão.
Naturalmente que esses dados virão à tona, e a
opinião pública será devidamente informada. Todavia,
Sr. Presidente, adianto que não tenho a confirmação
dessas informações. O BNDES é a agência principal do
nosso processo de desenvolvimento e deve ter uma
gestão absolutamente rigorosa, não só em termos de viabilidade, mas também de exigência de garantias, o que,
ao que parece, não tem ocorrido com freqüência.
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Sr. Presidente, queríamos deixar manifestada a
nossa estranheza com relação à operação da venda das
ações do Banco do Brasil. Repito: não temos propriamente restrições ou consideramos a operação em si muito negativa; porém, estranhamos o fato de ela se realizar
a 60 dias da assunção do novo governo, tendo em vista
que um dos pontos principais de divergências entre os
dois candidatos que se defrontaram – o governamental
e o oposicionista – situava-se precisamente na questão
da privatização e da venda de ações de empresas estatais ao público, não só aos brasileiros, mas aos acionistas estrangeiros.
Era isso, Sr. Presidente, que queria registrar na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo
a palavra ao Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Plano de Governo
do futuro Presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, traz à tona uma questão bastante importante, que
diz respeito diretamente à infra-estrutura da região Centro-Oeste.
Ao me referir à infra-estrutura do nosso Estado,
Goiás, e, por extensão, aos Estados de Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Tocantins e áreas do norte do Brasil, de imediato pensamos na malha rodoviária brasileira.
Para que tenhamos um crescimento auto-sustentável –
ponto que também está inserido na proposta do futuro
Presidente da República –, é fundamental a valorização
da infra-estrutura, principalmente no que diz respeito às
rodovias que compõem o mapa da região Centro–Oeste, rodovias essas fundamentais para o crescimento do
nosso Estado, para a valorização das pessoas que tra balham no campo e na produção de alimentos, os quais
darão sustentação ao plano principal do Presidente Lula,
qual seja, o de alimentar os brasileiros que não têm
acesso a ele.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Confederação Nacional de Transportes Rodoviários traça um
quadro caótico na área de transporte de cargas e de
passageiros. Hoje, no Brasil, 70% das nossas rodovias
estão em péssimas condições. Talvez isso não signifique muito para os Estados litorâneos, que dependem de
outros meios de transportes, como o aquaviário, por
exemplo. Mas, para nós, que vivemos no Centro–Oeste,
em uma área mediterrânea, o transporte rodoviário é fundamental, pois as rodovias que compõem o nosso Estado são artérias vitais que alimentam o nosso desenvolvimento.
Daí a importância de chamarmos a atenção e,
quem sabe, até aperfeiçoarmos o plano de Governo de
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Lula para os próximos quatro anos, dando ênfase à
questão das nossas rodovias, o que significaria baixar o
custo Brasil, dar prestígio aos trabalhadores e empresários rurais, aos agricultores, enfim, àqueles que produzem
no campo; dar ênfase às nossas rodovias significa fortalecer a nossa balança de pagamentos, porque a agricultura tem tido papel decisivo nos momentos de descontrole da nossa balança. Por isso, ao assomar à tribuna,
chamo a atenção da Comissão de Transição, que se estabeleceu hoje, para que, imediatamente, volte seus
olhos para este drama vivido por nós, que moramos nos
Estados do centro do País e que dependemos fundamentalmente das estradas.
Sr. Presidente, cito, aqui, o caos em que já se encontram as rodovias do nosso Estado, apesar das pouquíssimas chuvas. Por exemplo, a BR–364, que liga o
Porto de São Simão ao Estado de Mato Grosso, passando pela região sudoeste do Estado, e a BR–153, que liga
o território brasileiro ao Uruguai, seguindo até a região
Norte, a chamada Belém–Brasília, tão importante e fundamental, rodovia esta que está distanciando os cidadãos brasileiros de Goiás e de Tocantins, tendo em vista
as péssimas condições de conservação em que se en contram.
Esta Casa cumpriu com o seu dever quando votou
a Cide, a taxação sobre combustíveis, que seria um alento para a conservação das nossas rodovias. Infelizmente, mais uma vez, essas taxas estão guardadas para formar o “caixa do Governo” ou o “caixa da Nação” para
equilibrar a nossa balança de pagamentos, em vez de
dar uma resposta imediata para aquilo a que foram destinadas, que era a conservação de nossas rodovias.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Concedo o aparte, com muito prazer, ao Senador Lindberg
Cury.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador Mauro Miranda, considero muito oportuno o pronunciamento
de V. Exª. Rememoro uma época em que, ainda no governo revolucionário, como era conhecido na época, não
me lembro se durante o mandato do Presidente João
Baptista de Oliveira Figueiredo, fez-se uma grande reunião ministerial dentro do Congresso, com a participação
de todos os Congressistas, visando, acima de tudo, a criar, na região Centro-Oeste, um grande celeiro para abastecer o Brasil e o mundo, exportando em grande escala.
De imediato, esbarrou-se nisso que V. Exª frisa agora,
que são as vias de transporte. Daí surgiu essa linha Norte-Sul de estrada de ferro, que vai contemplar toda a nossa sociedade agrícola de uma maneira muito rica. Então,
penso que, resolvendo os problemas das nossas ferrovi-
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as, das nossas vias de transporte e das estradas, é claro
que teremos aí um meio de o Brasil se transformar num
dos maiores produtores ou naquele almejado celeiro de
grãos do mundo inteiro. Por conseguinte, precisamos envidar esforços nesse sentido, até sensibilizar essa Comissão, para que medite: se é para gerar empregos, se a
nossa meta principal, que foi debatida durante toda a
campanha eleitoral por todos os candidatos à Presidência, foi, justamente, a geração de receita e de emprego,
então, teríamos uma proposta das mais adequadas. Parabenizo V. Exª pela colocação, por ser muito oportuna
ao discutir um tema dessa natureza.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Nobre
Senador Lindberg Cury, agradeço muito a V. Exª pelo
aparte, V. Exª, que também nasceu no meu Estado de
Goiás e que hoje mora no Distrito Federal. Vemos o drama vivido tanto pelo Distrito Federal quanto por Goiás e
pelos demais Estados da região Centro-Oeste. Tudo
isso é fundamental. A ferrovia Norte-Sul é outro grande
sonho que precisamos ver realizado, é um sonho da
unanimidade da classe política dos nossos Estados de
Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Maranhão – a ligação Norte-Sul, que foi a grande bandeira desde o Governo de José Sarney, quando S. Exª se propôs a fazer e a
colocar a Norte-Sul como prioridade nacional. São temas como esse que precisam ser relembrados para
mostrar a importância de tudo isso para o nosso desenvolvimento. É lamentável que, neste Governo, se tenha
criado até uma filosofia dos grandes corredores de exportação e ele não tenha tido a determinação da cobrança de resultados, como no caso da duplicação da estrada ligando o Distrito Federal – a BR-060 e a BR-153 –
com o grande eixo duplicado até São Paulo. Toda essa
malha rodoviária precisa ser atualizada e é por isso que
fazemos este apelo tão importante para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento de Goiás, que significará a interiorização do desenvolvimento do Brasil, a
distribuição desse crescimento nacional. As cidades de
São Paulo e Rio de Janeiro estão superlotadas. Quem
sabe buscando, estimulando o crescimento numa região
tão rica como é o Centro-Oeste faríamos também uma
nova geografia econômico-social deste País.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador Mauro Miranda, se V. Exª me permitir, quero apenas acres centar algo mais.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Pois
não, Senador Lindberg Cury.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Estamos tendo
um superávit da agricultura brasileira, e o momento é
oportuno. Estamos vivendo um momento espetacular.
Basta que sejam acertados detalhes operacionais na
Organização Mundial do Comércio e, em breve, teremos
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os incentivos que são dados a produtores do Mercado
Comum Europeu, de outras localidades e até dos Esta dos Unidos. Então, a partir daí, teremos um fomento para
desenvolver a nossa agricultura, principalmente a localizada na região Centro-Oeste, que envolve os Estados
de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, e seria também importante para os demais Esta dos de nosso País.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – V. Exª
reforça, mais uma vez, essa tese e traz um testemunho
importante. Vemos aqui, no meu Estado, por exemplo, na
cidade de Rio Verde, que precisa urgentemente da mo dernização dessas vias de transporte, especialmente da
rodovia 452, que liga ao centro-sul, a São Paulo, ao Porto
de Santos, uma grande agroindústria, a maior de todas
as brasileiras, que é a Perdigão, gerando emprego para
cinco mil pessoas de uma forma direta, estimulando o
desenvolvimento, a modernização da nossa agricultura.
O que queremos já é o suporte do Governo Federal para
que, com essas vias atualizadas, modernizadas, sem
buracos, em condições de trafegabilidade normal, estimulem mais esse crescimento entre nós, gerando mais
harmonia no campo, mais bem-estar àqueles trabalhadores que ficam no campo, possibilitando a chegada de
uma saúde melhor, de uma educação melhor, enfim,
dando mais carinho àqueles que permanecem no campo, produzindo o alimento para nós.
Restam tão poucos, em torno de 18% da população ainda fica no campo. Por que não dar um alento especial a eles, estimulando a permanência no interior em
vez de buscar outros sonhos nas periferias das grandes
cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, que estão, a
meu ver, completamente esgotadas e que geram muito
mais despesas ainda aos governos?
São essas as minhas palavras, fazendo um apelo
à equipe de transição do Governo Lula, neste momento,
e ao Presidente da República para que trabalhe urgentemente, porque a próxima safra está chegando e precisamos muito da conservação das estradas, de tapar os buracos, de dar uma rápida melhoria neste período, já que
temos os recursos votados por esta Casa, que são os recursos da CID sobre combustíveis, que estão disponíveis, e que os Líderes do governo aqui nesta Casa prometeram que seriam destinados à melhoria da nossa malha
rodoviária.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os Srs.
Senadores Luiz Otávio e Lúcio Alcântara enviaram dis cursos à Mesa para serem publicados na forma do dis posto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
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O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – Pará) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Pará
acaba de dar, neste mês de setembro, dois formidáveis passos em direção a um futuro melhor para si mesmo e para todo o Brasil. E esses passos foram as inaugurações feitas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República Fernando Henrique Cardoso e pelo
Exmº Sr. Governador Almir Gabriel no dia 20 de setembro passado.
Pela manhã, inaugurou-se o trecho da 2ª linha de
transmissão de energia entre a Usina Hidrelétrica de
Tucuruí e a subestação da Eletronorte em Vila do Con de, em nosso Estado; à tarde foi a vez do complexo da
Alça Viária ao redor da Região Metropolitana de Belém
ser entregue à população. Este novo sistema interliga
nossa Capital às diversas regiões do Estado, permitindo que um salto qualitativo no processo de integração
do Pará se torne realidade depois de uma demora de
30 anos.
De fato, Sr. Presidente, concebido na década de
1970, só agora, em 2002, é que a inauguração da Alça
Viária permite que o Pará possa pensar seu desenvolvimento de forma integrada. Trata-se de um complexo de
diversas pontes, num total de 4,5 km de extensão, que se
inserem em um trecho rodoviário de mais de 70 km. É o
maior projeto de infra-estrutura de transportes jamais realizado no Pará.
Sua repercussão pode apenas ser estimada, mas
ainda não podemos quantificar todo o potencial de desenvolvimento que deverá trazer para o Pará e para a
região circunvizinha, principalmente o Centro-Oeste,
que passará a ter novas opções de escoamento de
produção, assim como acesso a novos mercados
consumidores e áreas de implantação de projetos industriais.
Srªs e Srs. Senadores, a sabedoria do governante
está em escolher os projetos que melhor atendem aos
interesses de sua comunidade, principalmente aqueles
que são indispensáveis à estrutura do processo de de senvolvimento e que maximizam o efeito multiplicador
desse processo. Este é o caso da Alça Viária de Belém.
Foram 246 milhões de reais, cujo emprego fez valer
cada centavo.
A conexão que agora se faz consolida um corredor
de exportação no Leste do Pará, através do porto de Vila
do Conde, facilitando enormemente o acesso aos mercados internacionais dos nossos produtos.
No rol dos efeitos multiplicadores, esperamos que
empresas de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul se sintam atraídas por este novo acesso
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ao porto de Vila do Conde e à facilidade de acesso ao
mercado paraense, em contínuo crescimento.
A expectativa é que, já em 2003, a arrecadação de
ICMS tenha um aumento de 50 milhões de reais, o que
significa um crescimento de 50% sobre os 100 milhões
recolhidos em 2001.
Um outro efeito social dos mais relevantes é que a
Alça, permitindo melhor desenvolvimento do Leste paraense, incentivará a fixação de sua população em sua região de origem, reduzindo a pressão sobre Belém e seu
entorno. Um maior equilíbrio do processo de desenvolvimento socioeconômico do Estado será muito bem-vindo,
enquanto ainda não sofremos dos problemas agudos de
concentração populacional, como os Estados do Sudeste e Sul do Brasil.
Alguns efeitos práticos imediatos da abertura da
Alça Viária são impressionantes, sobretudo para os que
não estão acostumados com a escala dos deslocamentos num Estado extenso como o Pará. Por exemplo, a viagem entre Belém e Vila do Conde, que levava entre 3 e
5 horas, dependendo da travessia por balsa, passa a ser
feita em uma hora e meia. A ligação Belém – Marabá,
que se fazia entre 11 e 14 horas, passa agora a 8 horas e
meia. Para a escala do Pará, são mudanças radicais nos
tempos e nos custos diretos e indiretos do transporte de
pessoas e bens.
E mais, Sr. Presidente, este complexo viário, festivamente inaugurado pelas mais altas autoridades do
Estado e do País, é parte importante do sistema intermodal de transporte que o Pará vem implantando para estruturar o nosso desenvolvimento. O Governador Almir
Gabriel dedicou-se com afinco a recuperar e ampliar a
malhar rodoviária do Estado e preparar suas ligações
com o modal hidroviário, um dos mais fortes potenciais
da região Norte, em particular do Pará.
Sr. Presidente, disponibilizando energia, rede de
transporte e infra-estrutura básica, como é o papel do
Poder público, os investidores aparecem e a população
se beneficia com empregos, possibilidades de abertura
de seus próprios negócios de serviços e comércio. São
cadeias de produção e desenvolvimento que se formam
quase como as cadeias neurais que o corpo humano
cria em seu processo de crescimento.
Não há como contar somente com a iniciativa privada para que tais transformações ocorram. É preciso
que o Poder público dê o impulso gerador do processo. Parcerias com os investidores virão assim que a
sociedade vir que o projeto é sério e será concluído e
perenizado.

698
19654 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Assim fizemos nós no Pará. Estamos dando a nós
mesmos a chance de crescermos e de captarmos novos
parceiros em nosso crescimento.
Um detalhe relevante devo ressaltar neste projeto
da Alça Viária: as pontes que foram construídas, em especial a ponte sobre o rio Guamá, cujo vão central é de
320 metros, ladeado por dois vãos de 130 metros cada.
Este trecho central da ponte foi construído utilizando a
técnica do estaiamento, que consiste em sustentar o tabuleiro da ponte por cabos inclinados em forma de leque
e presos ao topo de altos pilares de sustentação. No
caso desta ponte, os pilares têm a altura de 100 metros, o
que corresponde a um prédio de 30 andares, ou seja,
igual aos mais altos de Belém.
Esta ponte é a terceira, no Brasil, que utiliza os estais como elemento de sustentação. Esta é uma moderna técnica de construção que coloca a engenharia brasileira alinhada com o que de mais avançado se faz no
mundo em matéria de construção de pontes. Mais uma
prova, Senhor Presidente, do espírito empreendedor de
brasileiro e de sua capacidade técnica.
Srªs e Srs. Senadores, o impacto desta dupla inauguração para o Pará é de tal ordem, que os Presidentes
das Federações de Comércio e Indústrias de meu Estado, em suas manifestações a respeito, afirmaram ter
uma expectativa de crescimento de seus setores entre 8
e 10 % ao ano, a partir dos benefícios que receberão os
segmentos de prestação de serviços, de transporte de
cargas e passageiros e a mudança da base produtiva
com novos investimentos no agronegócio, turismo e na
verticalização da indústria mineral. Para esses dois presidentes, o Pará está encerrando o ciclo de desenvolvimento com base no extrativismo. Novas formas de crescimento se farão presentes de agora em diante.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste mo mento em que o Brasil está escolhendo um novo Presidente e, por conseqüência, um novo projeto de desenvolvimento social, político e econômico, exemplos como
o que o meu Estado está dando devem ser vistos e apreendidos como fonte de inspiração para o que se deve fazer no resto do País.
Como disse anteriormente, em tempo de poucos
recursos, projetos efetivamente estruturantes e com efeito multiplicador elevado devem ser vistos como prioridade por um governo que queira dar ao País um salto de
desenvolvimento. Não mais podemos nos dar ao luxo de
jogar dinheiro fora. A velha política do “rouba mas faz”,
que foi encarada com tanta condescendência durante
tanto tempo por boa parte de nossa população, deve ser
banida para sempre de nossos costumes e até de nosso
anedotário. Moralidade, eficiência, eficácia, probidade
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são hoje atributos indispensáveis para quem almeja administrar a coisa pública.
Sr. Presidente, ao ocupar esta tribuna para parabenizar todos os paraenses pelas duas inaugurações ocorridos em setembro, estou, também, fazendo uma profissão de fé de que os novos governantes que irão comandar o Brasil e seus Estados a partir de primeiro de janeiro
saberão respeitar a população que os elegeu e dar-lhe,
em retorno, o trabalho e a dedicação necessários para
levar o Brasil a um novo ciclo de desenvolvimento, desta
vez, sim, sustentado e duradouro. Não nos cabe mais
pensar no futuro. Temos que pensar e construir nosso
futuro hoje.
Construir uma nação não é fazer negócios apenas.
É dar a sua gente padrões de vida, trabalho e aposentadoria dignos do ser humano que somos todos nós. Tal
tarefa é custosa e demorada? Pois que seja! Coloquemos mãos à obra e edifiquemos nosso futuro desde já.
Sem messianismos, sem visões apocalípticas. Apenas
com realismo e sensibilidade para com nossa gente brasileira.
Nunca tivemos condições tão favoráveis para encetar um programa de desenvolvimento coletivo desde a
era JK. Ou aproveitamos agora, ou amargaremos mais
algumas décadas perdidas. Estou convencido de que o
Brasil não pode esperar mais um dia sequer para ser o
que todos nós queremos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Sr Presidente,Srªs e Srs Senadores: é sempre tempo
de abordar a importância da conscientização social para
a necessidade de promoção dos direitos fundamentais
da pessoa portadora de deficiência física.
Estima-se que as pessoas portadoras de deficiência constituam, hoje, pelo menos 10% da nossa população. Isso representa, no Brasil, um universo de 17 mi lhões de cidadãos portadores de alguma forma de deficiência física ou mental lutando pela conquista plena de
seus direitos e de sua cidadania.
Esses números, por si sós, evidenciam que a
questão dos direitos da pessoa portadora de deficiência
é, no presente, uma causa que exige atenção do Poder
Público e de toda a sociedade.
É nesse sentido que se desenvolve o trabalho das
APAEs de todo o Brasil, na busca pelo desenvolvimento
de projetos e pela realização de ações voltadas para a
construção de uma sociedade justa e inclusiva.
Desde 1954, ano de fundação da primeira APAE,
há quase 50 anos portanto, pais e amigos das pessoas
portadoras de deficiência vêm formando uma grande
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rede de pessoas que buscam, por meio da inclusão social, a cidadania, a justiça, a educação, a prevenção e a
saúde como instrumentos de defesa e de conquista dos
direitos fundamentais da pessoa portadora de deficiência mental.
Hoje, as Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAEs) estão presentes com suas escolas especiais em grande parte dos municípios brasileiros, fazendo o atendimento educacional especializado a
mais de 230 mil alunos e desenvolvendo um trabalho
que se estende desde a estimulação precoce até o atendimento à terceira idade.
As APAEs envolvem diretamente mais de 4 milhões de pessoas voluntárias, entre pais e amigos, en quanto que, indiretamente, são mais de 40 milhões de
pessoas envolvidas com a causa da deficiência mental.
Por meio da FENAPAE, o Movimento Apaeano reúne,
atualmente, 1.800 APAEs e entidades co-irmãs distribuídas por todo o território nacional, 21 Federações nos
Estados, responsáveis por ações em âmbito estadual, e
202 Delegacias Regionais.
Organização filantrópica responsável pela articulação e definição das diretrizes estratégicas do maior movimento social e comunitário do mundo em sua área de
atuação, a Federação Nacional das Associações de
Pais e Amigos dos Excepcionais (FENAPAE) tem como
missão promover e articular ações de defesa de direitos,
prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à
família, todas elas direcionadas à melhoria da qualidade
de vida da pessoa portadora de deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.
No cumprimento dessa missão, as APAEs realizam ações nas áreas de educação, saúde, assistência
social, jurídica, congressos, cursos, seminários, olimpíadas, festivais de arte, concurso de cartazes, fórum de autodefensores, escolarização, educação profissional, projetos de informática, prevenção de deficiências, capacitação de profissionais nas áreas pedagógicas, administrativas e de saúde, bem como outras ações definidas
conforme a demanda e a realidade de cada APAE, em
cada Município.
Multiplicando as iniciativas voluntárias de pessoas,
organizações privadas e governamentais, associações
e empresas, as APAEs conseguem ampliar os recursos
humanos necessários ao enfrentamento da exclusão
social e à melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao longo de
toda a sua trajetória de quase cinco décadas de trabalho
em defesa da pessoa portadora de deficiência mental,
as APAEs sempre buscaram a parceria com os órgãos
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governamentais para a conquista dos direitos de sua clientela.
Durante estes dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, jamais faltou o apoio do Governo Federal às iniciativas das APAEs em defesa dos portadores de deficiência. Exemplos de ações conjuntas podem ser encontradas nos diversos Ministérios.
O Ministério do Trabalho, por exemplo, disponibilizou recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
para apoiar o Projeto de Formação de Formadores em
Educação Profissional. Esse projeto tem como objetivo a
preparação de multiplicadores para lidar com os conceitos de empregabilidade e mercado de trabalho da pes soa portadora de deficiência. Iniciado em 1997, o programa já qualificou aproximadamente 28 mil profissionais
na área de Educação Profissional.
De acordo com o plano estratégico da Federação
Nacional das APAEs, até 2003 pretende-se implementar, nas APAEs de todo País, as etapas de preparação
para o trabalho, qualificação profissional e colocação da
pessoa portadora de deficiência no mundo do trabalho.
A nova etapa do projeto é a multiplicação do Curso de
Capacitação de Gestores de Educação Profissional e
Colocação no Trabalho – Cooperativismo, que está
acontecendo em todo o País.
A Coordenadoria Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), órgão do
Departamento de Promoção dos Direitos Humanos da
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério
da Justiça, realizou, em parceria com a FENAPAE, em
outubro do ano passado, o Curso de Capacitação dos
Coordenadores Jurídicos.
Esse curso teve como objetivo habilitar os procuradores jurídicos das Federações Estaduais e das APAEs
para efetiva implementação das leis relativas à pessoa
portadora de deficiência, bem como para a rotina dos
problemas jurídicos/estatutários envolvendo as APAEs.
O encontro teve como resultado concreto a elaboração
de um manual contendo a legislação específica para o
portador de deficiência e para as instituições que os
atendem, acompanhada de comentários.
O Ministério da Educação, evidentemente, colabora
em diversos projetos. Um dos que merecem menção é o
Projeto APAE educadora. Esse projeto objetiva a ampliação dos horizontes educacionais do aluno, na medida em
que propõe a adoção das mesmas estruturas do ensino
regular e realiza as adaptações curriculares necessárias
para o desenvolvimento educacional da pessoa portadora de deficiência. Inicia-se agora a segunda etapa do projeto, que consiste na capacitação de professores das
APAEs no País.
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Deve-se destacar, também, o PROINESP, Projeto
de Informática na Educação Especial, idealizado pela
Secretaria de Educação Especial do MEC e executado
pela Federação Nacional das APAEs. O objetivo dessa
iniciativa é incentivar o uso das tecnologias de informação e comunicação na educação especial, por meio da
implantação de laboratórios de informática para os alu nos portadores de deficiência e de cursos de capacitação em informática educativa para os professores. As
escolas APAEs já contam com 101 laboratórios de informática distribuídos em 24 Estados brasileiros e 580 professores capacitados em cursos presenciais e à distância, via Internet, os quais atendem aproximadamente 15
mil alunos.
Na opinião de Neila Campos, coordenadora técnica educacional da FENAPAE, o PROINESP, ao colocar
o portador de deficiência em contato com o computador,
“traz inovações para a escola apaeana, pois a utilização
das tecnologias de informação e comunicação surge
como um requisito básico para se conseguir uma educação eficaz”.
Com efeito, Srªs e Srs. Senadores, o atual Governo
não mediu esforços no sentido de melhorar o atendimento aos deficientes. O Programa Atenção à Pessoa
Portadora de Deficiência – segmento da rede conveniada do SUS que presta serviços de ação continuada – utilizou quase 69 milhões de reais no ano 2000 no atendimento de 141 mil pessoas carentes portadoras de deficiência. De outra parte, cerca de 807 mil pessoas carentes portadoras de deficiência e incapacitadas para o trabalho foram beneficiadas com um salário mínimo mensal naquele mesmo ano.
Aliás, é interessante observar a constante progressão no número de pessoas portadoras de deficiência que receberam esse benefício de prestação continuada ao longo dos últimos seis anos, de acordo com
os dados do Ministério da Previdência e Assistência
Social. Em 1996, elas foram 304 mil; em 1997, 557 mil;
em 1998, 641 mil; em 1999, 720 mil; em 2000, 807 mil;
e, no ano passado, seu número chegou a 900 mil.
Como se pode ver, o número de beneficiários triplicou
no período recente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para a
FENAPAE, é muito importante um esforço coordenado
em nível nacional, a fim de sensibilizar e conscientizar a
sociedade e os órgãos públicos para a garantia dos direitos fundamentais do cidadão portador de deficiência.
Para a consecução desse objetivo, é preciso dar
continuidade às diversas atividades desenvolvidas em
todo o País durante a Semana Nacional do Excepcional,
ocorrida em agosto deste ano, como visitas, festas, apre-
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sentações, cursos, entrevistas, caminhadas, debates, recreação.
Para este ano de 2002, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da Federação Nacional das
APAEs deliberaram que o pensamento norteador seria
“Educação Especial garantindo direito e cidadania desde
o nascimento”.
Todo o movimento dessas entidades explorou
esse tema, por meio de atividades e ações, de modo a
chamar a atenção de toda a sociedade para a importância da constante luta em prol dos direitos das pessoas
portadoras de deficiência, principalmente o direito à vida,
à igualdade e à justiça.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, penso ser
meu dever enquanto homem público dar esta modesta
contribuição à continuada luta do Movimento das APAEs
para suprir as necessidades educacionais e proporcionar a inclusão social dos alunos que freqüentam as suas
escolas.
Estou plenamente convicto de que este será um
País melhor na medida em que formos capazes de as segurar, na sua plenitude, os direitos e a cidadania das
pessoas portadoras de deficiência.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e Srs. Senadores que constarão da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, às 14h30min, a seguinte:

ORDEM DO DIA
Às 15h30min
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2001, tendo como primeiro
signatário o Senador Leomar Quintanilha, que altera a redação do artigo 29-A da Constituição Federal (estabelece limites de despesas com o Poder Legislativo Municipal), tendo
Parecer sob nº 543, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio,
oferecendo a redação para o segundo turno.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 8 de outubro último, quando teve
sua votação adiada por falta de quorum.
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–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32,
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera o inciso II do art. 37 da Constituição Federal para permitir o desenvolvimento funcional
de ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente,
mediante processo seletivo, tendo
Parecer sob nº 236, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça,
oferecendo a redação para o segundo turno.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 22 de maio último, ocasião em que foi retirada de pauta por falta de quorum qualificado.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2000
(Votação nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito
Vilela, que dá nova redação ao art. 217 da Constituição
Federal, para vedar a recondução dos dirigentes de entidades de administração do desporto por mais de um período consecutivo, tendo
Parecer sob nº 1.178, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Álvaro Dias, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta, e
votos contrários dos Senadores José Eduardo Dutra, Leomar Quintanilha e Bello Parga.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 22 de maio último, ocasião em que foi
retirada de pauta por falta de quorum qualificado.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 138, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 138, de 2002 (nº 1.209/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Rádio Comunitário Paixão FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pardinho, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 577, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Benício Sampaio.
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–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 139, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 139, de 2002 (nº 1.211/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
de Desenvolvimento Comunitário de Castelo do Piauí a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Castelo do Piauí, Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, sob nº 578, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Benício Sampaio.
–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 145, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 145, de 2002 (nº 1.220/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso ciação Beneficente e Filantrópica Nossa Senhora de
Fátima a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 579, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Lúcio Alcântara.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 155, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 155, de 2002 (nº 1.228/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação para Assistência Social e Desenvolvimento de Irapuan Pinheiro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro, Estado
do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 580, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15horas e
58minutos.)
(OS 19534/2002)

702
19658 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

703
Quarta-feira 6 19659

704
19660 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

705
Quarta-feira 6 19661

706
19662 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

707
Quarta-feira 6 19663

708
19664 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

709
Quarta-feira 6 19665

710
19666 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

711
Quarta-feira 6 19667

712
19668 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

713
Quarta-feira 6 19669

714
19670 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

715
Quarta-feira 6 19671

716
19672 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

717
Quarta-feira 6 19673

718
19674 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

719
Quarta-feira 6 19675

720
19676 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

721
Quarta-feira 6 19677

722
19678 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

723
Quarta-feira 6 19679

724
19680 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

725
Quarta-feira 6 19681

726
19682 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

727
Quarta-feira 6 19683

728
19684 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

729
Quarta-feira 6 19685

730
19686 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

731
Quarta-feira 6 19687

732
19688 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

733
Quarta-feira 6 19689

734
19690 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

735
Quarta-feira 6 19691

736
19692 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

737
Quarta-feira 6 19693

738
19694 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

739
Quarta-feira 6 19695

740
19696 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

741
Quarta-feira 6 19697

742
19698 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

743
Quarta-feira 6 19699

744
19700 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

745
Quarta-feira 6 19701

746
19702 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

747
Quarta-feira 6 19703

748
19704 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

749
Quarta-feira 6 19705

750
19706 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

751
Quarta-feira 6 19707

752
19708 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

753
Quarta-feira 6 19709

754
19710 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

755
Quarta-feira 6 19711

756
19712 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

757
Quarta-feira 6 19713

758
19714 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

759
Quarta-feira 6 19715

760
19716 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

761
Quarta-feira 6 19717

762
19718 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

763
Quarta-feira 6 19719

764
19720 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

765
Quarta-feira 6 19721

766
19722 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

767
Quarta-feira 6 19723

768
19724 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

769
Quarta-feira 6 19725

770
19726 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

771
Quarta-feira 6 19727

772
19728 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

773
Quarta-feira 6 19729

774
19730 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

775
Quarta-feira 6 19731

776
19732 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

777
Quarta-feira 6 19733

778
19734 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

779
Quarta-feira 6 19735

780
19736 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

781
Quarta-feira 6 19737

782
19738 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

783
Quarta-feira 6 19739

784
19740 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

785
Quarta-feira 6 19741

786
19742 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

787
Quarta-feira 6 19743

788
19744 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

789
Quarta-feira 6 19745

790
19746 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

791
Quarta-feira 6 19747

792
19748 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

793
Quarta-feira 6 19749

794
19750 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

795
Quarta-feira 6 19751

796
19752 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

797
Quarta-feira 6 19753

798
19754 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

799
Quarta-feira 6 19755

800
19756 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

801
Quarta-feira 6 19757

802
19758 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

803
Quarta-feira 6 19759

804
19760 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

805
Quarta-feira 6 19761

806
19762 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

807
Quarta-feira 6 19763

808
19764 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

809
Quarta-feira 6 19765

810
19766 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

811
Quarta-feira 6 19767

812
19768 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

813
Quarta-feira 6 19769

814
19770 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

815
Quarta-feira 6 19771

816
19772 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

817
Quarta-feira 6 19773

818
19774 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

819
Quarta-feira 6 19775

820
19776 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

821
Quarta-feira 6 19777

822
19778 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

823
Quarta-feira 6 19779

824
19780 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

825
Quarta-feira 6 19781

826
19782 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

827
Quarta-feira 6 19783

828
19784 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

829
Quarta-feira 6 19785

830
19786 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

831
Quarta-feira 6 19787

832
19788 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

833
Quarta-feira 6 19789

834
19790 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

835
Quarta-feira 6 19791

836
19792 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

837
Quarta-feira 6 19793

838
19794 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

839
Quarta-feira 6 19795

840
19796 Quarta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

19810 Quinta-feira 7

841

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2002

Ata da 122ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 6 de novembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Carlos Wilson,
Mozarildo Cavalcanti e Maguito Vilela.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Álvaro Dias – Amir Lando –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Júnior – Antô nio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da Tavola
– Bello Parga – Benício Sampaio – Bernardo Cabral –
Carlos Bezerra – Carlos Wilson – Casildo Maldaner –
Chico Sartori – Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Emília Fernandes – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo
Cândido – Geraldo Melo – Gilberto Mestrinho – Gilvam
Borges – Heloísa Helena – Iris Rezende – Jefferson
Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge
Bornhausen – José Agripino – José Alencar – José
Eduardo Dutra – José Sarney – José Serra – Juvêncio
da Fonseca – Leomar Quintanilha – Lindberg Cury –
Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Luiz
Pastore – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Na bor Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Simon – Ramez Tebet –
Renan Calheiros – Ricardo Santos – Roberto Freire –
Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Ma chado – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir
Amaral – Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – A lista
de presente acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 551, DE 2002
(nº 2.098/2002 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Super Rádio DM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Alegre,
Estado do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 157, de 27 de março de 2001, que outorga
permissão à Super Rádio DM Ltda., para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Alegre, Esta do do Espírito Santo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 749, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
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 151, de 27 de março de 2001 –
Rádio FM Jardim de Cajobi Ltda., na cidade de Cajobi
– SP;
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2 – Portaria nº 152, de 27 de março de 2001 –
Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda., na cidade de
Flórida Paulista-SP;
3 – Portaria nº 153, de 27 de março de 2001 –
Rádio Difusora Rhema Ltda., na cidade de Barão de
Antonina – SP;
4 – Portaria nº 155, de 27 de março de 2001 –
Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda., na cidade de Sarutaiá – SP;
5 – Portaria nº 156, de 27 de março de 2001 –
Estúdio Digital Ltda., na cidade de Carmo do Cajuru –
MG;
6 – Portaria nº 157, de 27 de março de 2001 –
Super Rádio DM Ltda., na cidade de Alegre – ES;
7 – Portaria nº 158, de 27 de março de 2001 –
Morada dos Rios S/C Ltda., na cidade de Conchal –
SP;
8 – Portaria nº 159, de 27 de março de 2001 –
Rádio Minduri FM Ltda., na cidade de Minduri – MG;
9 – Portaria nº 160, de 27 de março de 2001 –
Rádio 900 de Paty do Alferes Ltda., na cidade de Bo telhos – MG;
10 – Portaria nº 161, de 27 de março de 2001 –
Mercom Brasília Comunicação Ltda., na cidade de
Santo Antônio da Alegria – SP;
11 – Portaria nº 162, de 27 de março de 2001 –
Rádio Jornal a Crítica Ltda., na cidade de São Gabriel
da Cachoeira – AM; e
12– Portaria nº 163, de 27 de março de 2001 –
RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Santana do Araguaia – PA.
Brasília, 17 de julho de 2001. – Fernando Hen rique Cardoso, Pre sidente.
MC 299 EM
Brasília, 29 de maio de 2001
Excelentíssimo Senhor Pre sidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº
66/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma es tação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita-
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ção 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 Super Rádio
DM Ltda., obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tomando-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 § 32 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 157, DE 27 DE MARÇO DE 2001
O Minis tro de Esta do das Comunica ções, no
uso de suas atribui ções, em con formida de com o
art. 32 do Re gula mento dos Serviços de Radio difusão, apro vado pelo De cre to nº 52.795, de 3l de outubro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 1.720, de 28 de no vembro de 1995, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Administra ti vo nº 53660.000450/97, Concorrên cia nº
66/97-SFO/MC, re solve:
Art. 1º Outorgar permis são à Super Rádio DM
Ltda., para explo rar, pelo prazo de dez anos, sem
di re i to de exclusivida de, servi ço de ra diodifusão
so no ra em freqüência mo dula da na ci da de de Alegre, Esta do do Espí ri to San to.
Pa rágra fo úni co. A permis são ora outorga da
re ger-se-á pelo Có digo Bra sile iro de Teleco munica ções, leis subse qüen tes, regula mentos e obri ga ções assumidas pela outorga da em suas propos tas.
Art. 2º Este ato so men te pro duzi rá efei tos Legais após de libe ra ção do Congres so Na cio nal, nos
termos do art. 223, § 3º, da Cons tituição.
Art. 3º o contra to de adesão decorren te desta
permis são de verá ser as sina do dentro de ses senta dias, a con tar da data de publica ção da de libe ração de que tra ta o ar tigo an te ri or, sob pena de tornar-se nulo, de pleno dire i to, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Porta ria entra em vi gor na data de
sua publicação. – Pi men ta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 552, DE 2002
(Nº 2.110/2002, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que ou torga concessão à Funda çao Veneza de Rá dio e TV
Educativa para exe cutar servi ço de ra diodifu são de sons e imagens na cidade do Rio de Jane i ro, Estado do Rio de
Ja ne i ro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fere o
De cre to s/nº, de 15 de abril de 2002, que ou torga
conces são à Fun dação Veneza de Rádio e TV
Educa ti va para executar, por quin ze anos, sem di re i to de exclusi vi da de, ser viço de ra dio difusão de
sons e ima gens, com fins exclusiva mente educa tivos, na cidade do Rio de Jane i ro, Esta do do Rio de
Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 338, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, in ciso XII, com bina do
com o § 3º do art. 223 da Cons ti tui ção Fede ral,
sub me to à aprecia ção de Vos sas Exce lências,
acompa nha do de Expo sição de Mo tivos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co munica ções, o ato cons tan te do De cre to de 15 de abril de 2002, que “Ou torga con cessão às en tida des que men ci o na, para
exe cutar servi ço de ra dio difusão de sons e imagens, com fins exclusiva mente educa tivos, e dá
outras providências”. As entida des men cionadas
são as se guintes:
1 – Fundação Cultural Agenor Zanon, na cidade
de Linhares – ES;
2 – Fundação Ministério Comunidade Cristã, na
cidade de Goiânia – GO;
3 – Fundação Educacional Comendador Avelar
Pereira de Alencar, na cidade de Sete Lagoas – MG; e
4 – Fundação Veneza de Radio e TV Educativa,
na cidade do Rio de Janeiro – RJ
Brasília, 7 de maio de 2002. – Fernando Henrique
Cardoso.
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MC 00360 EM
Brasília, 26 de março de 2002
Exce lentís simo Senhor Pre siden te da Re pública,
Sub me to à considera ção de Vossa Exce lência o in cluso pro je to de decre to que tra ta da outorga de conces são às enti da des abai xo rela cio nadas, para exe cu tar serviço de ra dio difusão de sons
e ima gens, com fins exclusiva mente educativos,
nas loca lida des e uni da des da Federação in dicadas:
• Fundação Cultural Agenor Zanon, na cidade
de Linhares, Estado do Espírito Santo (Pro cesso nº
53000.002350/00);
• Fundação Ministério Comunidade Cristã, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Pro cesso nº
53000.000704/02);
• Fun da ção Educa cional Co menda dor Avelar
Pe re ira de Alencar, na cida de de Sete La goas,
Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000154/01);
• Fundação Veneza de Rádio e TV Educativa na
cidade do Rio de Janeiro, Esta do Rio de Janeiro (Processo nº 53000.005385/00).
2. De acordo com o artigo 14, § 2º, do De creto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o §
lº do artigo 13 do Regula mento de Serviços de Radiodifusão, aprova do pelo Decre to nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo Decre to nº 2.108, de 24 de de zembro de
1996, não de pen de rá de edital a outorga para execução de serviço de ra diodifusão com fins exclusiva mente educa tivos.
3. Cumpre res sal tar que os pedi dos se en contram de vida mente ins truí dos, de acordo com a le gis la ção aplicá vel, demons tran do pos suí rem as
en tida des as qua lifica ções exigidas para a exe cução do serviço.
4. Escla reço que, nos termos do § 3º do artigo
223 da Cons tituição Federal, o ato de outorga so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado dos processos
correspondentes.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 2002
Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou tras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no
art. 14, § 2º, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento de
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos:
I – Fundação Cultural Agenor Zanon, na cidade
de Linhares, Estado do Espírito Santo (Pro cesso nº
53000.002350/00);II – Fundação Ministério Comunidade Cristã, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Pro cesso nº
53000.000704/02);
III – Fundação Educacional Comendador Avelar
Pereira de Alencar, na cidade de Sete Lagoas, Esta do
de Minas Gerais (Processo nº 53710.000154/01)-; e
IV – Fundação Veneza de Rádio e TV Educativa, na cidade do Rio de Janeiro, Esta do do Rio de Ja neiro (Pro cesso nº 53000.005385/00).
Parágrafo único. As concessões objeto deste
decreto reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pelas outorgadas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data da publicação da deliberação de que
trata o art. 2º, sob pena de tornarem-se nulos, de ple no direito, os atos de outorga.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 15 de abril de 2002; 181º da Independência
e 114º da República. – Fernando Henrique Cardoso.
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PARECERES

II – Análise

PARECER Nº 1.018, DE 2002

De iní cio, cum pre-nos men ci o nar que, ain da
em 1938, o De cre to-Lei nº 486 in cluía as duas datas, 21 de abril e 2 de no vem bro, como feria dos
na cio na is. Em 1949, a Lei nº 662 es ta be le ce novo
rol de fe ri a dos, com a exclu são dos dois dias menci o na dos.
No ano se guin te, em 1950, a Lei nº 1.266 decla ra feri a dos nacio na is o dia 21 de abril – em ho mena gem a Ti ra dentes – e os dias de eleições gerais. Qu anto a estes últi mos, no en tan to, ocorre
que o art. 77 da Cons ti tu i ção Federal já es tabelece
o prime iro do mingo de ou tubro como o dia da eleição do Pre si den te da República, ori enta ção se guida, tam bém com o aval da Lei Ma ior, nas de ma is
eleições.
Apre senta da na Câ ma ra Fe de ral, no ano de
2000, a pro po sição que ora ana lisa mos – no Senado sob o núme ro PLC nº 59, de 2002 – busca concen trar, em unia única lei, os fe ria dos nacionais,
an te ri ormen te esta be le ci dos em normas di ferentes, e acres centa o dia 2 de no vem bro (dia de fi nados) na lis ta. Em seu úl ti mo ar ti go, revo ga a Lei nº
1.266, de 1950, uma vez que a data das elei ções já
está definida na Cons ti tu i ção e o dia 21 de abril foi
incluí do no pro jeto.
É in ques tio ná vel o méri to da me dida. Ao in cluir o feri a do de 21 de abril na mes ma lei que es tabe lece os de ma is feri a dos nacio na is, a ilustre au to ra do PLC nº 59, de 2002, sim plifica a le gislação
e per mi te forma li zar a re vo ga ção da Lei nº 1.266,
de 1950, uma vez que a data de realização de eleições já se encontra devi da men te re gula da pela
pró pria Cons tituição.

Da Co missão de Educação, so bre
o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de
2002 (nº 3.721/2000, na Casa de origem), que dá nova reda ção ao art. 1º da
Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, que
“de cla ra fe riados na cionais os dias 1º
de ja neiro, 1º de maio, 7 de setembro,
15 de no vembro e 25 de de zembro, e dá
ou tras previ dên ci as”.
Relator: Senador Nabor Júnior

I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 59, de
2002 (PL nº 3.721, de 2000, na origem), é submetido
à apreciação da Comissão de Educação. Trata-se de
projeto de autoria da nobre Deputada Vanessa Graz ziotin, que visa alterar a Lei nº 662, de 6 de maio de
1949, que “declara feriados nacionais os dias 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 15 de no vembro e
25 de dezembro”.
O PLC nº 59, de 2002, altera o art. 1º da referida
lei, de maneira a incluir os dias 21 de abril e 2 de no vembro como feriados nacionais, e revoga a Lei nº
1.266, de 8 de dezembro de 1950, que declara feriados nacionais o dia 21 de abril e os dias de eleições
gerais no País.
Em sua jus tifica ção, a ilus tre auto ra des taca
que “his to ri ca men te, ambas as datas, 21-4 e 2-11,
sempre foram enca ra das pelos em pre ga do res pú blicos e pri vados como feri a dos, en tre tan to essa
re a li da de vem mudando”. Argumen ta, ainda, que
en quan to alguns tra ba lha do res guardam es ses
dias como feri a dos nacio na is, outros são obrigados a tra ba lhar como se fosse em dias normais.
“Portan to, urge a neces sida de de re gula menta ção
legal para ga ran tir o res pe i to da tra dição histó rica
e re ligio sa do nos so povo”.
À pro po sição, não foram apre senta das emendas.

III – Voto
Em face do exposto, entendemos que o projeto
reveste-se de caráter extremamente meritório. Assim
sendo, e não havendo óbices no que respeita a regimentalidade, a constitucionalidade e a juridicidade da
proposição, votamos pela aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nº 59, de 2002.
Sala da Comissão, 29 de outubro de 2002. –
(bocópia da assinatura), Pre sidente, – (bocópia da
assinatura), Relator.
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DECRETO-LEI Nº 486, DE 10 DE JUNHO DE 1938
Declara os feriados nacionais.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
Art. 1º São feriados nacionais os seguintes dias:
1º de janeiro – dedicado à comemoração da fraternidade universal;
21 de abril – dedicado à memória dos precursores da Independência do Brasil, simbolizados no Tiradentes; 1º de maio – dedicado à exaltação do dever e
dignidade do trabalho; 7 de setembro – dedicado á
comemoração da Independência e considerado
como o dia da festa nacional brasileira;2 de novembro
– dedicado à comemoração dos mortos; 15 de novembro – dedicado à comemoração do advento da
República; 25 de dezembro – dedicado à comemoração da unidade espiritual dos povos cristãos.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 1938, 117º da
Independência e 50º da República. – GETÚLIO
VARGAS; Francisco Campos.
PARECER Nº 1.019, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
projeto de lei do Senado nº 90, de 2001, de
autoria do Senador Romero Jucá, que dispõe sobre o registro de Nomes de Domínio
na Internet brasileira, que contenham sexo
ou violência, e dá outras providências.
Relator: Senador José Jorge
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei
do Senado nº 90, de 2001, que “dispõe sobre o registro de
Nomes de Domínio na Internet brasileira, que contenham
sexo ou violência, e dá outras providências”.
De autoria do nobre Senador Romero Jucá, pre tende a propositura em análise que se obrigue a inclusão, nos endereços dos sites nacionais, de palavra ou
abreviatura que indique o conteúdo de violência ou de
sexo do mesmo, de forma a antecipar o material que
pode vir a ser nele encontrado.
Justifica o Autor sua proposta com o seguinte
argumento, verbis:
O presente Pro jeto de Lei não tem o objetivo de
cercear a liberdade reinante nesse espaço virtual,
mas simplesmente prover o Poder Público de mecanismos de identificação de conteúdos considerados
restritos à faixa adulta da população, com vistas a facilitar a criação de filtros, por parte de pais e mestres,
bem como com vistas à identificação e responsabilização de eventuais delitos.
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Tendo estado à disposição dos senhores senadores, nesta Comissão, não recebeu ele emendas no
prazo regimental.
II – Análise
Tem inteira razão o Autor em escandalizar-se com
o que há de abjeto na rede mundial de computadores. De
fato, juntamente com a informação útil, disponibiliza-se o
que há de pior no ser humano, armadilha para crianças,
jovens e adultos despreparados para fazer escolhas
acertadas. A preocupação principal, acertadamente, re cai sobre jovens e crianças que, por serem menores, não
estão emocionalmente amadurecidos para tais escolhas,
dependendo, ainda, da tutela de seus pais.
Há que se considerar, entretanto, que tal proposição, eventualmente transformada em norma legal, careceria de exeqüibiidade prática, a considerar-se a realidade crescentemente complexa dos sítios (sites) de informação existentes na Rede Mundial de Computadores
(Internet). A partir dessa perspectiva, tornar-se-ia tão genérico o indicador de conteúdo pretendido que terminaria
este por não contribuir significativamente para a antecipação do “material que pode vir a ser nele encontrado”.
Exemplifique-se com um site pessoal, por ser dos
mais simples existentes. O exame de um site dessa natureza revelará mais do que dados sobre a pessoa física
que o expõe; nele se encontrarão setores de informação
bibliográfica, genealógica, de trabalhos produzidos (a remeter para uma determinada área de conhecimento e
para outras matérias correlatas), apontadores (links)
para outros sites, etc. Uma palavra ou abreviatura que
descrevesse esse site poderia ser “pessoal”, ou, simplesmente, “pés”, o que não acrescentaria significativamente a antecipação de seu conteúdo.
Aplicando o exemplo, verifica-se que nada im pede que um site, hoje dedicado a um assunto meritório, modifique seu conteúdo na direção de um
conjunto de conteúdos, hoje chamado de “adulto”,
eufemismo para sexo explícito. Seria necessário que
a norma obrigasse a mudança de nome do domínio
ou subdomínio, toda vez que seu conteúdo se alterasse, o que traria grande anarquia para os sites
nacionais, empurrando-os para flagrante conflito
com as normas internacionais das quais o Brasil é
signatário.
Ainda considerando sobre a viabilidade da hipótese, tem-se que a aplicação teria relevância em sites especializados, como aqueles direcionados para áreas específicas do saber, como bibliotecas, informática, genealogia e que tais. No entanto, a evolução que se percebe
atualmente direciona os sites para o conceito de “portal”,
implicando extrema e crescente complexidade. Nesse
sentido, surge a certeza de que todos os portais, sem exceção, seriam obrigados a incluir, em seu “nome de do -
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mínio”, a designação “sexviol”, pois não poderão seus
proprietários garantir que tais conteúdos não sejam incluídos por um ou mais usuários. Ora, se todos os portais se
virem obrigados, sob pena de falsidade ideológica como
pretende o art. 3º do projeto em exame –, a incluir, por
precaução, tal designação em seus nomes de domínio,
já não servirá ela aos objetivos colimados.
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III – Voto
Tendo em vista as considerações anteriormente
apresentadas, votamos pela rejeição da presente propositura.
Sala da Comissão, 29 de outubro de 2002. –
Presidente, José Jorge; Relator, Romero Jucá.
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OF. Nº CE/48/2002
Brasília, 29 de outubro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada no dia de hoje, Projeto de Lei do Senado nº 90 de 2001, de Sua Excelência o Senhor Senador Romero Jucá que, “Dispõe so bre o registro de Nomes de Domínio na Internet brasileira, que contenham sexo ou violência, e dá outras
providencias.
Atenciosamente, – Senador Ricardo Santos,
Presidente da Comissão de Educação.

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES
– Nº 1.553/2002, de 18 encaminhando as informações Requerimento em que resposta ao Requerimento nº
736, de 2001, da Senadora Emilia Fernandes.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – O Expe diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Sobre a
mesa ofícIo que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF. Nº CE/48/2002
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
rejeitou, em reunião realizada no dia de hoje, Projeto de
Lei do Senado nº 90, de 2001, de Sua Excelência o Senhor Senador Romero Jucá, que “Dispõe sobre o registro de Nomes de Domínio na Internet brasileira, que contenham sexo ou violência, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Senador Ricardo Santos,
Presidente da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de De creto Legislativo nºs 551 e 552, de 2002, lidos anterioremente, tramitarão com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, § 1º, da Constitui-
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ção 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 (Maguito Vilela) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 59, de 2002, cujo parecer foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa pelo prazo de cinco dias
úteis para o recebimento de emendas, nos termos do art.
235, inciso II, “d”, do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – A Presidência comunica ao Plenário que, relativamente ao Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2001, cujo parecer foi
lido anteriormente, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno do Senado Federal, para que o projeto
seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Sobre a
mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 246, DE 2002
Estabelece condições para o registro, funcionamento e fiscalização das or ganizações não-governamentais e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Considera-se, para os efeitos desta Lei, organização não-governamental (ONG) a entidade enquadrada na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999.
Art. 2º Em nenhum caso serão conferidos à organização não-governamental constituída no exterior, direitos mais amplos a qualquer titulo, que os atribuídos às
pessoas jurídicas constituídas sob a lei brasileira.
Art. 3º O início das atividades da ONG dependerá
de seu registro prévio no órgão governamental competente, nos níveis federal e estadual, nos estados onde tiver atuação ou representação.
Art. 4º A ONG prestará ao órgão a que se refere o
art. 3º esclarecimentos sobre suas fontes de recursos,
linhas de ação, tipos de atividades, de qualquer natureza, que pretenda realizar no Brasil, o modo de utilização de seus recursos, a política de contratação de
pessoal, os nomes e qualificação de seus dirigentes e
representantes e quaisquer outras informações que
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sejam consideradas relevantes para a avaliação de
seus objetivos.
Art. 5º A ONG prestará contas anualmente sobre a
utilização dos recursos ou subvenções oriundos de qualquer origem.
Art. 6º O representante de ONG estrangeira registrada no órgão competente de acordo com esta Lei responsabilizar-se-á, para todos os efeitos jurídicos, pela
organização perante as autoridades administrativas e judiciais brasileiras.
Art. 7º A qualquer tempo, de acordo com a conveniência do órgão competente, a autorização de funcionamento de ONG poderá ser cassada se ela descumprir
requisitos legais ou atentar contra a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes.
Art. 8º No que couber, aplica-se à ONG constituída
no exterior as normas de direito interno e as originárias
de atos internacionais ratificados pelo Brasil que tenham
por objeto as pessoas jurídicas de direito privado.
Art. 9º Ao estrangeiro que entre no Brasil na condição de turista é vedado atuar em ONG.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Assiste-se no Brasil, há vários anos, a proliferação
de ONGs, de matizes e objetivos diversos, nacionais e
estrangeiras, sem que haja qualquer mecanismo institucional de controle sobre as atividades que desenvolvem,
sobre a legitimidade da forma e dos critérios de escolha
de seus representantes e sobre a origem e o destino dos
recursos que arrecadam e utilizam.
Muitas dessas organizações exercitam, além do
legitimamente permitido e do moralmente aceito, atividades e pronunciamentos públicos que atacam o regime
institucional brasileiro, numa prática que se pode considerar afrontosa à legalidade. Vale ressaltar que muitas
dessas atitudes dificilmente seriam aceitas nos países
de origem de tais organizações.
Mais grave que tudo isso, pois vai além do campo
da ilegitimidade, muitas organizações abrigam atividades
rigorosamente criminosas, ocultadas pelo manto da caracterização filantrópica, que dificulta e obnubila a atuação das autoridades para sua repressão.
Isto para não se falar da multiplicação de tais entidades, grande parte delas inúteis, fazendo crer que são
criadas apenas para o levantamento de fundos e a vaidade pessoal dos dirigentes. Basta dizer que existem milhares de ONGs dedicadas ao problema de menores de
rua, finalidade por si só extremamente benemérita, sen-
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do de observar que o número de tais entidades quase se
iguala ao de menores cadastrados nos programas assistenciais.
A ausência de controle institucional, que cabe ao
Estado, é, seguramente, a causa principal desse fenômeno. E para agir, o Governo precisa de instrumentos
ágeis e legislação específica sobre a matéria. Esse é o
nosso objetivo com o presente projeto de lei. Cuida-se
de estabelecer requisitos para o registro e funcionamento desses novos entes civis. Trata-se de criar critérios
para sua regulamentação, separando o joio do trigo, de
modo que as organizações que bem realizam seu meritório trabalho sejam devidamente reconhecidas pela sociedade e pelo Estado como entidades que efetivamente
colaboram para o desenvolvimento social do País, e as
que trabalham na ilegalidade e contra o interesse público
sejam exemplarmente punidas.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 2002. _ Senador Mozarildo Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999
Dispõe sobre a qualificação de pes soas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e
dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da Qualificação como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público
Art. 1º Podem qua lificar-se como Orga nizações da Sociedade Ci vil de Inte resse Público as
pessoas jurídicas de direito priva do, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos socia is e
normas esta tutá ri as atendam aos re quisitos ins tituídos por esta Lei.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, con sidera-se
sem fins lucra tivos a pessoa jurídica de direito pri vado que não distri bui, en tre os seus sócios ou as sociados, conselheiros, di re to res, empregados ou
doadores, eventua is excedentes opera ciona is, bru tos ou lí quidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, au feridos me diante o exercício de suas atividades, e que os apli-
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ca integralmente na consecução do respectivo ob jeto social.
§ 2º A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos
instituidos por esta Lei.
Art. 2º Não são passíveis de qualificação como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3º desta Lei:
I – as sociedades comerciais;
II – os sindicatos, as associações de classe ou
de representação de categoria profissional;
III – as instituições religiosas ou voltadas para a
disseminação de credos, cultos, práticas e visões de vocionais e confessionais;
IV – as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;
V – as entidades de benefício mútuo destinadas
a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito
de associados ou sócios;
VI – as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados;
VII – as instituições hospitalares privadas não
gratuitas e suas mantenedoras;
VIII – as escolas privadas dedicadas ao ensino
formal não gratuito e suas mantenedoras;
IX – as organizações sociais;
X – as cooperativas;
XI – as fundações públicas;
XII – as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou
por fundações públicas;
XIII – as organizações creditícias que tenham
quaisquer tipo de vinculação com o sistema financeiro
nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.
Art. 3º A qualificação instituída por esta Lei, ob servado em qualquer caso, o princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação
das Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cu jos objetivos sociais tenham pelo menos uma das se guintes finalidades:
I– promoção da assistência social;
II – promoção da cultura, defesa e conservação
do patrimônio histórico e artístico;
III – promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das or ganizações de que trata esta Lei;
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IV – promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
V – promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI – defesa, preservação e conservação do
meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
VII – promoção do voluntariado;
VIII – promoção do desenvolvimento econômico
e social e combate à pobreza;
IX – experimentação, não lucrativa, de novos
modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos
de produção, comércio, emprego e crédito;
X – promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita
de interesse suplementar;
XI – promoção da ética, da paz, da cidadania,
dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
XII – estudos e pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos
que digam respeito às atividades mencionadas neste
artigo.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela
prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do
setor público que atuem em áreas afins.
Art. 4º Atendido o disposto no art. 3º, exige-se
ainda, para qualificarem-se como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas
jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos
cujas normas expressamente disponham sobre:
I – a observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência;
II – a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de
forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no
respectivo processo decisório;
III – a constituição de conselho fiscal ou órgão
equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas,
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emitindo pareceres para os organismos superiores
da entidade;
IV – a previsão de que, em caso de dissolução
da entidade, o respectivo patrimônio líquido será
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo
objeto social da extinta;
V – a previsão de que, na hipótese de a pessoa
jurídica perder a qualificação instituída por esta Lei, o
respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido
com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra
pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social;
VI – a possibilidade de se instituir remuneração
para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela pres tam serviços específicos, respeitados, em ambos os
casos, os valores praticados pelo mercado, na região
correspondente a sua área de atuação;
VII – as normas de prestação de contas a serem
observadas pela entidade, que determinarão, no mí nimo:
a.observância dos princípios fundamentais de
contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;
b.que se dê publicidade por qualquer meio efi caz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório
de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos
junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição
para exame de qualquer cidadão;
c.a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento;
d.a prestação de contas de todos os recursos e
bens de origem pública recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal.
Art. 5º Cumpridos os requisitos dos arts. 3º e 4º
desta Lei, a pessoa jurídica de direito privado sem fins
lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por esta Lei, deverá formular requerimento escrito
ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos seguintes documentos:
I – estatuto registrado em cartório;
II – ata de eleição de sua atual diretoria;
III – balanço patrimonial e demonstração do re sultado do exercício;
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IV – declaração de isenção do Imposto de Renda;
V – inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.
Art. 6º Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no prazo
de trinta dias, deferindo ou não o pedido.
§ 1º No caso de deferimento, o Ministério da
Justiça emitirá, no prazo de quinze dias da decisão,
certificado de qualificação da requerente como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
§ 2º Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça,
no prazo do § 1º, dará ciência da decisão, mediante
publicação no Diário Oficial.
§ 3º O pedido de qualificação somente será indeferido quando:
I – a requerente enquadrar-se nas hipóteses
previstas no ad. 2º desta Lei;
II – a requerente não atender aos requisitos
descritos nos arts. 3º e 4º desta Lei;
III – a documentação apresentada estiver in completa.
Art. 7º Perde-se a qualificação de Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público, a pedido ou
mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério
Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e o
devido contraditório.
Art. 8º Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências de erro ou fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério Pú blico, é parte legítima para requerer, judicial
ou administrativamente, a perda da qualificação instituída por esta Lei.
CAPITULO II
Do termo de parceria
Art. 9º Fica instituído o Termo de Parceria, assim
considerado o instrumento passível de ser firmado
entre o Poder Público e as entidades qualificadas
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das
atividades de interesse público previsto no art. 3º desta Lei.
Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum
acordo entre o Poder Público e as Organizações da
Sociedade Ci vil de Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das partes
signatárias.
§ 1º A celebração do Termo de Parceria será
precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Pú-
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blicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de governo.
§ 2º São cláusulas essenciais do Termo de Parceria:
I – a do objeto, que conterá a especificação do
programa de trabalho proposto pela Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público;
II – a de estipulação das metas e dos resultados
a serem atingidos e os respectivos prazos de execução ou cronograma;
III – a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados,
mediante indicadores de resultado;
IV – a de previsão de receitas e despesas a se rem realizadas em seu cumprimento, estipulando
item por item as categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e be nefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
V – a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Pú blico, entre as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do objeto do Termo de
Parceria, contendo comparativo específico das metas
propostas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas
efetivamente realizados, independente das previsões
mencionadas no inciso IV;
VI – a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, conforme o alcance
das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público,
de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo
da sua execução física e financeira, conforme modelo
simplificado estabelecido no regulamento desta Lei,
contendo os dados principais da documentação obri gatória do inciso V, sob pena de não liberação dos re cursos previstos no Termo de Parceria.
Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão do
Poder Pú blico da área de atuação correspondente à
atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas
Públicas das áreas correspondentes de atuação exis tentes, em cada nível de governo.
§ 1º Os resultados atingidos com a execução do
Termo de Parceria devem ser analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o
órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público.
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§ 2º A comissão encaminhará à autoridade
competente relatório conclusivo sobre a avaliação
procedida.
§ 3º Os Termos de Parceria destinados ao fo mento de atividades nas áreas de que trata esta Lei
estarão sujeitos aos mecanismos de controle social
previstos na legislação.
Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do
Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização
de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de
Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena
de responsabilidade solidária.
Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere
o art. 12 desta Lei, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os
responsáveis pela fiscalização representarão ao Mi nistério Público, à Advocacia-Geral da União, para
que requeiram ao juízo competente a decretação da
indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro
dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente
público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além
de outras medidas consubstanciadas na Lei n0 8.429,
de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar nº 64,
de 18 de maio de 1990.
§ 1º O pedido de seqüestro será processado de
acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código
de Processo Civil.
§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e
no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
§ 3º Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores
seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da organização parceira.
Art. 14. A organização parceira fará publicar, no
prazo máximo de trinta dias, contado da assinatura do
Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os
procedimentos que adotará para a contratação de
obras e serviços, bem como para compras com em prego de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios estabelecidos no inciso I do
art. 4º desta Lei.
Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel
com recursos provenientes da celebração do Termo
de Parceria, este será gravado com cláusula de inalienabilidade.
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CAPÍTULO III
Das disposições finais e transitórias
Art. 16. E vedada às entidades qualificadas
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público a participação em campanhas de interesse
político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios
ou formas.
Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos interessados, livre acesso público a todas as informações pertinentes às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos, qualificados com base em outros
diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, des de que atendidos os requisitos para tanto exigidos,
sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea
dessas qualificações, até dois anos contados da data
de vigência desta Lei.
§ 1º Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em manter a qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia automática de suas qualificações anteriores.
§ 2º Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei.
Art. 19. O Poder Exe cutivo regulamentará esta
Lei no prazo de trinta dias.
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de março de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
............................................................................................................
(Á Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 247, DE 2002
Dispõe sobre o investimento em
ações com recursos depositados em
contas vinculadas do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O titular de conta vinculada do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderá investir
em ações, na forma do disposto nesta lei, parcela
equivalente a um oitavo dos 8 (oito) pontos percentuais de seus vencimentos depositados mensalmente
pelo empregador na referida conta.
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§ 1º O valor a que se refere o caput deste artigo
será depositado em subconta específica, vinculada à
respectiva conta FGTS.
§ 2º Enquanto não forem investidos em ações,
os recursos depositados na subconta de que trata o
parágrafo anterior permanecerão corrigidos monetariamente e remunerados às mesmas taxas aplicadas
à conta vinculada do FGTS.
Art. 2º O titular poderá, a qualquer tempo, decidir aplicar em ações os recursos acumulados na subconta de que trata o § 1º do art. 1º desta lei.
Art. 3º Os recursos acumulados na subconta de
que trata o § 1º do art. 1º esta lei somente poderão ser
investidos na subscrição de ações ordinárias ou pre ferenciais resgatáveis emitidas por companhia aberta
registrada na Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, que sejam objeto de distribuição pública registrada na CVM no mercado primário de ações.
§ 1º As ações resgatáveis, a serem subscritas
na forma do disposto nesta lei, deverão obedecer, no
mínimo, às seguintes características:
a) data de resgate em dinheiro, pela companhia
emissora, observado o prazo mínimo de dois anos e
máximo de cinco anos, contados da data da respectiva subscrição;
b) valor de resgate atualizado, no mínimo, à taxa
equivalente à remuneração da conta vinculada do
empregado no FGTS; e
c) oferecer ao acionista a possibilidade de, antes de vencida a data de resgate, converter, ao par, as
ações subscritas por ações ordinárias ou preferenciais, de emissão da mesma companhia, conforme regulamentação a ser expedida pela CVM.
§ 2º As ações ordinárias, a serem subscritas na
forma do disposto nesta lei, deverão ser de emissão
de companhia aberta cujo capital social seja integralmente representado por ações ordinárias.
§ 3º A CVM, com o objetivo de alcançar maior
dispersão acionária da companhia emissora, poderá
autorizar que, até vinte por cento das ações a serem
colocadas no mercado de ações, para os efeitos do
disposto nesta lei, sejam de propriedade do controlador ou do grupo controlador.
§ 4º A CVM determinará padrões mínimos de
Governança Corporativa que deverão ser cumpridos
pelas companhias emissoras das ações ordinária ou
preferenciais resgatáveis a serem subscritas na forma do disposto nesta lei.
Art. 4º O investimento em ações na forma do
disposto na presente lei será feito por meio de Fundo
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ou C1u be de Investimento, a serem regulamentados
pela CVM especialmente para esta finalidade.
§ 1º Durante o primeiro ano que se seguir à aquisição das ações nas colocações primárias, na forma do
disposto no artigo 3º desta lei, o Fundo ou Clube de
Investimento a que se refere o caput deste artigo poderá
alienar estas ações com o objetivo de adquirir outras
ações em colocações primárias que atendam igualmente, ao disposto no artigo 3º desta lei.
§ 2º Transcorrido o prazo mínimo de um ano, o
Fundo ou Clube de Investimento poderá alienar as
ações a que se refere o § 1º deste Artigo e adquirir outras ações no mercado secundário de bolsas de valores, desde que as ações a serem adquiridas tenham
todas as características indicadas nos § 1º e 2º do art.
3º desta lei.
§ 3º O Fundo ou Clube de Investimento a que se
refere o caput deste artigo poderá alienar as ações a
qualquer tempo para atender aos pedidos de resgate
de empregados que satisfaçam as condições previstas para saque da conta vinculada do FGTS.
Art. 5º Fica facultada a transferência, pelo titular,
dos seus recursos aplicados em Fundo ou Clube de
Investimento, re ferido no artigo anterior, para outro
Fundo ou Clube de Investimento que atenda ao dis posto naquele mesmo artigo.
Parágrafo único. A transferência a que se refere
o caput deste artigo deverá ser regulamentada pela
CVM.
Art. 6º O titular somente poderá resgatar os re cursos investidos nos Fundos ou Clubes de Investimento referidos no art. 4º nas seguintes hipóteses:
a) no casos previstos para saques da conta vinculada do empregado no FGTS; e
b) para retorno à subconta de que trata o § 1º do
art. 1º.
Art. 7º Os recursos investidos na forma do dis posto nesta lei estão sujeitos à mesma tributação aplicada aos recursos depositados em conta vinculada
no FGTS.
Art. 8º Essa lei será regulamentada no prazo de
60 (sessenta) dias.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
É inegável que urge ao Brasil retomar o crescimento econômico que propicie a geração de empregos.
Este é o maior anseio da sociedade brasileira atualmente. Um dos obstáculos ao tão desejado crescimento é o
custo de capital no País, muito maior do que o praticado
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no exterior, o que encarece nossa produção e toma o
produto brasileiro pouco competitivo.
O mercado de capitais brasileiro vem se preparando para ocupar um papel central na estrutura de financiamento empresarial. Durante a última década,
as instituições financeiras investiram na montagem
de equipes de análise, administração de recursos, negociação e serviços correlatos. O Brasil modernizou
seus sistemas de negociação de ativos, acompanhou
os principais mercados do mundo no atendimento a
padrões regulatórios, de liquidação e custódia e unificou o mercado nacional de ações.
Recentemente, o Brasil voltou-se para a discussão da proteção aos acionistas minoritários. Este debate culminou na alteração da Lei das S/A e na criação do
Novo Mercado e dos Níveis 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa pela Bolsa de Valores
de São Paulo – BOVESPA. Ambas as iniciativas foram
muito bem recebidas no Brasil e no exterior.
Porém, não se poderia – e nem se pode – esperar que a definição de novas regras de Governança
Corporativa resolvesse, por si, o problema de capitalização das empresas depois de tantos anos de estagnação do mercado de capitais. Além dos desequilíbrios macroeconômicos e do ambiente de grande incerteza que têm marcado o cenário econômico nos últimos anos, pesa contra o mercado uma estrutura tri butária que induz à informalidade e penaliza as companhias cuja contabilidade é mais transparente.
Por isso, para que o Novo Mercado e o Nível 2
de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA possam se desenvolver, capitalizando as companhias e modernizando sua gestão, é preciso mobilizar instrumentos que atraiam novas com panhias para este mercado.
Por outro lado, a democratização do capital das
empresas é um poderoso instrumento de redistribuição de renda e riqueza. O sucesso obtido pelo Governo Federal quando permitiu o uso de recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na aquisição
de ações da Companhia Vale do Rio Doce e da Petrobrás mostrou que há, por parte dos empregados, uma
grande vontade de participar do mercado de ações.
O êxito dessas colocações não podem se tomar
experiências isoladas. Devemos aproveitar a oportunidade aberta para atrair os empregados para esse
mercado, estendendo-lhes os benefícios gerados
pela participação nos resultados das empresas e no
seu crescimento. Ademais, o mercado de ações ofe rece, no longo prazo, rentabilidade maior que a oferecida pela correção dos saldos do FGTS.
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O projeto ora apresentado tem como objetivo
permitir ao trabalhador, titular de conta vinculada do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, investir no
mercado de ações parcela equivalente a um oitavo
dos 8 (oito) pontos percentuais de seus vencimentos
depositados mensalmente pelo empregador na referida conta. Aprovado o projeto, esse valor passará a ser
depositado, mensalmente, em uma subconta específica, vinculada à respectiva conta no FGTS.
Se o trabalhador decidir por não investir em
ações, os recursos permanecerão sendo corrigidos
monetariamente e remunerados às mesmas taxas
aplicadas à conta vinculada do FGTS. A qualquer
tempo, o trabalhador poderá decidir aplicar esses re cursos em ações ou, então, fazer outro uso, desde
que satisfaça às condições previstas para saque da
conta vinculada do FGTS.
Importante ressaltar, o projeto prevê que esses
recursos possam ser destinados somente ao mercado primário de ações. Isto é, somente poderão ser in vestidos na subscrição de ações ordinárias ou preferenciais resgatáveis emitidas por companhia aberta
registrada na Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, que sejam objeto de distribuição publica, igualmente registrada na CVM, no mercado primário de
ações, não alimentando ou privilegiando, portanto,
movimentos meramente especulativos. Trata-se, assim, de fortalecer o mercado primário de ações como
meio para a capitalização das empresas nacionais,
de viabilizar financiamentos de longo prazo às empresas, de elevar e dinamizar a atividade produtiva e de
gerar emprego e riqueza.
As ações resgatáveis, subscritas na forma do
disposto no projeto, deverão obedecer, no mínimo, às
seguintes características:
– data de resgate em dinheiro, pela companhia
emissora. observado o prazo mínimo de dois anos e
máximo de cinco anos, contados da data da respectiva subscrição;
– valor de resgate atualizado, no mínimo, à taxa
equivalente à remuneração da conta vinculada do
empregado no FGTS; e
– opção ao acionista de, antes de vencida a
data de resgate, converter, ao par, as ações subscritas por ações ordinárias ou preferenciais, de emissão
da mesma companhia, conforme regulamentação a
ser expedida pela CVM.
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Para a operacionalização dos investimentos, a
CVM deverá regulamentar a criação de Fundos e Clubes de Investimentos especificamente para gerir o investimento em ações na forma do disposto pelo projeto. Essa medida se faz necessária urna vez que o projeto, uma vez aprovado, deverá atrair um número muito expressivo de trabalhadores com valores a investir
não tão elevados, o que praticamente inviabilizaria a
aplicação direta. Para garantir eficiência e competitividade aos Fundos e Clubes de Investimentos, será facultada ao aplicador a transferência dos recursos aplicados para outro Fun do ou Clube de Investimento. O
Fundo ou Clube de Investimento poderá, a qualquer
tempo, alienar as ações para atender pedidos de res gate que satisfaçam as condições previstas para sa que da conta vinculada do FGTS.
O projeto, vale ainda lembrar, permite aplicações apenas em empresas que atendam aos melhores princípios de boa governança corporativa, aumentando desta forma o grau de proteção ao investidor e lhe dando um maior conforto nas aplicações em
ações.
Em sendo aprovada a lei que ora se propõe, estar-se-á atingindo aos seguintes objetivos básicos:
1. oferecer aos empregados uma alternativa de
diversificação de investimentos por meio de sua conta
de FGTS, introduzindo, ao mesmo tempo, a cultura do
investimento em ações;
2. fortalecer o mercado primário de ações como
meio para a capitalização das empresas nacionais, viabilizando o financiamento dos investimentos necessários para uma maior geração de empregos; e
3. incentivar a adoção de padrões superiores de
Governança Corporativa pelas companhias abertas.
Essas as razões por que peço o apoio de meus
ilustres pares à presente iniciativa.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 2002. _
Senador Antônio Carlos Junior.
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, o Ofício
nº S/27, de 2002 (nº 249/2002, na origem), de 31 de outubro último, encaminhando, para os fins previstos no art.
52, inciso X, da Constituição Federal, cópia da Lei nº
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2.080, de 30 de dezembro de 1993, do Município do Rio
de Janeiro – RJ, do Parecer da Procuradoria-Geral da
República, da versão do registro taquigráfico do julgamento, da certidão de trânsito em julgado e do acórdão
proferido por aquela Corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº 296035, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da referida Lei, na parte em que revogou o
artigo 29 da Lei Municipal nº 691, de 24 de dezembro de
1984, do mesmo Município (cálculo de recolhimento do
ISS por sociedades de profissionais).
O expediente vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti, por vinte minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, tive oportunidade, desta tribuna, de fazer referência ao documento
apresentado pelo Presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a Amazônia.
Chamou-me a atenção, na conclusão do referido
documento, o fato de que se fala muito sobre o que não
se pode nem se deve fazer na Amazônia, mas não há
realmente um plano, uma diretriz, sobre o que se deve e
o que se pode fazer naquela e por aquela região e, conseqüentemente, pelo Brasil. Na verdade, nas últimas décadas proibiu-se extração de madeira, a exploração de
mineral, a caça do jacaré, a construção de estradas e hidrelétricas. Enfim, tudo se tem feito no sentido de proibir,
na Amazônia. Mas não existe plano no Governo Federal
para a promoção do desenvolvimento sustentável, racional e inteligente da Amazônia e não há consideração
para com os brasileiros que vivem naquela região, no
sentido de dar-lhes um mínimo de segurança, justamente a eles que pagam um alto preço para viverem naquela
região, defendendo aquela imensidão que representa
sessenta por cento do nosso território nacional.
Pois bem, Sr. Presidente, como amazônida, como
homem que nasceu, viveu a sua infância, teve que sair
para estudar e voltou para lá a fim de trabalhar em benefício dos seus coirmãos – represento aquela região nesta Casa, depois de ter sido Deputado Federal Constituinte –, tenho lutado muito pelas teses de valorização do
homem da Amazônia, seja ele índio ou não. No entanto,
o que tenho visto nessas décadas – desde 1982, quando
me elegi Deputado Federal pela primeira vez – é exatamente isto: leis e mais leis, portarias, decretos, sempre
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no sentido de se proibir na Amazônia. E tenho procurado
adotar ações em favor da Amazônia, como autor, por
exemplo, da proposta de emenda à Constituição a ser
votada, em primeiro turno, na semana que vem neste
Plenário, que destina 0,5% da arrecadação do Imposto
de Renda e o IPI que é repassado pela União às instituições de ensino superior da Amazônia Legal.
Já que se fala tanto nos índios, que representam
menos de 0,5% da população brasileira e que já detêm,
como terras indígenas, 12% do território nacional, apre sentei propostas em favor do índio e não da terra que se
diz que é para o índio. Propus, por exemplo, que se estabelecesse uma quota para acesso às universidades federais, assim como se defende uma quota para os ne gros. Propus também uma quota para que os índios pudessem ter acesso ao serviço público, dando exatamente, repito, uma ação afirmativa em favor do índio. Apre sentei, ainda, Sr. Presidente, uma proposta de emenda à
Constituição, que esteve aqui já no quinto dia de discussão em primeiro turno, que visa estabelecer uma ordem
na bagunça da demarcação de terras indígenas, da criação de reservas ecológicas, ambientais e de parques
nacionais. Este País é realmente folclórico.
Com certeza, temos – somadas as áreas com diversos rótulos de preservação ambiental, reserva extrativista e reservas indígenas –, mais de 60% da área do
Brasil sob o domínio da União. Portanto, os Estados têm
constantemente suas terras seqüestradas pela União e
não recebem nada como compensação, não tendo sequer o direito de chiar, porque o artigo da Constituição
que trata da questão das reservas indígenas, ecológicas,
ambientais não estabelece critérios.
Na proposta que apresentei e que estava no quinto
dia de discussão quando foi retirada a pedido do Partido
dos Trabalhadores, sugeri o seguinte: que o Senado seja
ouvido no que tange à criação de reservas ecológicas,
indígenas e outras, porque representamos os Estados, a
Federação, e não há sentido no fato de que o Governo
Federal, por meio de um decreto – como fez o Presidente Fernando Henrique Cardoso, há pouco tempo, ao seqüestrar no Amapá uma área enorme para formar o Parque Nacional do Tumucumaque -, possa agir sem que
ninguém seja ouvido. Num ato imperial, para fazer pose
em Johannesburgo, Sua Excelência fez isso. E aquela
área, hoje, é federal. Ali a população do Amapá não
pode ter nenhuma atividade que promova seu desenvolvimento. Estou propondo que esses atos sejam examinados pelo Senado Federal e passem pelo crivo dos
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Srs. Senadores que representam todos os Estados da
Federação.
Propus isso de maneira muito equilibrada, sem
viés ideológico e sem favorecer esta ou daquela categoria. O Senado, afinal, é composto por pessoas de todos
os Partidos e de todos os vieses ideológicos. Propus,
também, que essas áreas dos Estados destinados às reservas indígenas, ecológicas, ambientais, etc., atingissem, no máximo, o limite de 30% da área de cada Estado
da Federação, o que, no final, representaria 30% da área
do Brasil para esses fins.
Ora, se como reserva indígena já são menos de
0,5% da população brasileira em 12% do território nacional, um limite de 30% seria uma margem bem folgada.
Mas o Relator da Proposta foi mais além: S. Exª estendeu esse limite para 50%. Portanto, a metade de cada
Unidade da Federação poderia estar destinada a essas
reservas ecológicas, ambientais, indígenas. Portanto, se
todos os Estados atingissem esse máximo, significaria
que metade do Brasil estaria destinada a esse fim.
Entendo que estão sendo estabelecidos limites e
critérios lógicos, plausíveis, que precisamos realmente
discutir. O adiamento da discussão para o dia 12 de dezembro pode ter realmente o objetivo de aprofundarmos
esse debate, não obstante o fato de que essa matéria
está em discussão na CCJ desde 1999. Portanto, houve
tempo para discutir e aprofundar o problema. Estamos
no final de 2002, e a proposta estava no seu quinto dia
de discussão quando foi adiada para o dia 12 de dezembro, a pedido, repito, da Liderança do PT, e antecedida
por um parecer de uma ONG, o Instituto Sócio-Ambiental, cujo parecer o Senador Eduardo Suplicy leu em plenário.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, chamo a
atenção para esse problema gravíssimo. No meu Esta do, por exemplo, só as áreas indígenas demarcadas, homologadas ou pretendidas já superam em 57% o território do Amapá. E o que é mais interessante: das diversas
instituições ou organizações indígenas lá existentes, só
uma é ouvida pela Funai, só uma é ouvida pelo Ministério
da Justiça, só uma tem, portanto, o direito de dizer o que
é certo e o que é errado.
Sr. Presidente, passarei a ler dois documentos. Um
deles refere-se a matéria publicada no jornal Folha de
Boa Vista. É o seguinte:
“Uma comitiva formada por 23 lideranças indígenas da região do Baixo Cotingo está reunida para apresentar uma reivindicação através do Conselho Indigenista de Roraima...” Essa é justamente a única instituição
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que a Funai, o Ministério da Justiça e o Ministério Público
Federal ouvem. Eles reivindicam que sejam retirados os
arrozeiros de uma área que é pretendida – não está demarcada – e que está sub judice, pois há uma decisão
do STJ mandando suspender qualquer ação dentro desta área. A Funai, portanto, está avançando nessa área de
maneira irresponsável e nomeou uma comissão para
avaliar as benfeitorias dos moradores da região, sejam
agricultores ou pecuaristas, num processo intimidatório,
dando praticamente um ultimato.
Essas lideranças indígenas, comandadas pelo
CIR estão justamente pedindo agora a retirada dos arrozeiros. Roraima é um dos maiores produtores de arroz
no que se refere à produtividade, e essa região é a mais
produtiva. Agora, se de um lado o CIR diz isso, de outro
lado, lerei o que dizem as outras entidades indígenas, a
Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima e a Aliança de Integração e Desenvolvimento das
Comunidades Indígenas de Roraima, cujo documento
está assinado por 41 tuxauas e outras lideranças indígenas da região, portanto um número muito mais significativo do que o comandado pelo Conselho Indigenista de
Roraima. No entanto, a Funai fica mouca no que tange a
esse assunto, assim como o Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal.
Lerei o documento para que fique registrado nos
Anais do Senado e para que possamos, de maneira responsável, observar o que está sendo feito no meu Estado e na Amazônia: uma espécie de apartheid étnico e,
agora, intra-étnico, uma vez que estão dividindo os índios de acordo com a entidade a que estão associados ou
a religião que professam, porque o CIR é ligado à Igreja
Católica e as outras duas entidades são ligadas à Igreja
Evangélica. Vejam como estamos partindo para um
apartheid intra-étnico, de índios contra índios.
Diz o documento assinado pelos índios:
Nós, abaixo-assinados, lideranças indígenas, membros da Sodiur e Alidcir, reunidos
na Comunidade Indígena do Contão no dia 18
de setembro de 2002, após debater sobre o
relatório concernente à ida de uma comissão
de lideranças indígenas, lideradas pelo coordenador do CIR, Jaci José de Souza, decidimos apresentar a nossa posição em relação à
homologação da área Raposa/Serra do Sol.
Sr. Presidente, quero aqui esclarecer ao Plenário,
aos ouvintes da Rádio Senado, aos telespectadores da
TV Senado e à Nação que, segundo velha tática, algo
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que se repete muitas vezes acaba se tornando uma verdade, embora seja uma mentira.
Quando se fala na área Raposa/Serra do Sol, parece que se trata de uma área pequena e que uma está
perto da outra. Porém, são duas regiões completamente
diferentes. A área da Raposa é de lavrado, como se fosse o nosso cerrado, em Brasília, e Serra do Sol, como o
nome está dizendo, é uma área montanhosa, muito distante da região da Raposa.
Continuarei a leitura do documento:
Somos favoráveis a que a área Raposa/Serra do Sol seja homologada de forma
descontínua, com área para permanência e
desenvolvimento dos Municípios de Normandia, Pacaraima e Uiramutã com suas respectivas áreas urbanas, com as Vilas do Mutum,
Socó, Água Fria, Surumu, área de produção
agrícola, a permanência do 6º Pelotão Especial de Fronteira no Município de Uiramutã, e a
construção da sua pista de pouso na sede do
Município.
Neste ponto, quero fazer um outro comentário, Sr.
Presidente: a movimentação desse esquema de apartheid é tão grande que essa entidade, o CIR, tentou impedir a construção de um quartel do Exército brasileiro
numa fronteira delicada do Brasil com a Venezuela e
com a Guiana, sob a alegação de que a presença do
Exército ali iria tumultuar a vida dos índios, que são aculturados, que são funcionários públicos, professores e
comerciantes. Portanto, em relação aos índios que não
pertencem ao CIR, a realidade não é o que se vem apregoando.
Não queremos permanecer no obscurantismo ambientalista, queremos sim usufruir
todos os benefícios que o Estado possa ofe recer aos seus cidadãos, tais como: estradas,
transporte, energia elétrica, comunicação,
educação e infra-estrutura em geral, que se
constituem fatores decisivos para o desenvolvimento de todos. O Brasil é de todos, índios
e não índios!
Sr. Presidente, fiz questão de ler esse documento
na íntegra, para que fizesse parte do meu pronunciamento.
Infelizmente, existe um movimento que deseja
ter o monopólio da verdade sobre a questão indigenista, sobre a questão ambientalista e que inclusive não
divulga e não aceita a fala daqueles que discordam
dos rumos, por exemplo, do que pensa o Instituto Soci-
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oambiental, cujo documento foi lido pelo Senador Eduardo Suplicy. Lamento que o Senador Eduardo Suplicy
não esteja presente no plenário, porque realmente
este é um assunto do maior interesse para o Brasil.
Não podemos nos esquecer do exemplo da Co lômbia, que se descuidou da sua Amazônia, que tratou
a sua Amazônia como se fosse o quintal do país, relegando-a a um abandono absurdo. E qual foi o resultado, o que aconteceu com a Amazônia colombiana? Primeiro, a guerrilha ideológica lutou para derrubar um go verno constituído; depois, a associação do narcotráfico
com a guerrilha e, recentemente, a intervenção dos
Estados Unidos. Intervenção branca, é verdade, consentida, mas uma intervenção da qual não se vai mais
sair. Lamentavelmente, gerações de colombianos vão
passar antes que eles vejam os Estados Unidos tirarem as botas dos seus militares lá de dentro.
Portanto, não podemos aqui ficar omissos diante
da realidade do que acontece com a Amazônia brasileira, sob o manto de um falso ambientalismo, de um falso indigenismo, que não leva em conta o índio, mas,
sim, interesses que querem esterilizar imensas áreas
da Amazônia.
Quero aqui fazer um apelo ao Presidente eleito,
Luiz Inácio Lula da Silva, para que realmente se apegue àquele ponto do documento que fez sobre a Ama zônia: precisamos acabar com essa história de dizer só
o que não se pode fazer na Amazônia; não podemos
permitir também que ela continue dominada por interesses que não são nacionais – – com certeza, não
são nacionais.
Toda vez que eu tiver conhecimento de fatos
como esse, quero trazê-los ao conhecimento da Nação
e do Senado, para que possamos dizer amanhã: se as
autoridades competentes não tomaram providência, a
culpa não foi dos representantes da região, que ficaram calados ou omissos. Cabe a nós, inclusive, com a
aprovação dessa proposta de emenda à Constituição,
colocar uma ordem nessa bagunça que é a questão
ambientalista e indigenista no País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
............................................................................................................
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210
do Regimento Interno.)
............................................................................................................

NOVEMBRO 2002
19832 Quinta-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

863
Novembro de 2002

864
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Freitas Neto.
O SR. FREITAS NETO (Bloco/PSDB – PI. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, como piauiense e como brasileiro, manifesto
o mais sincero desejo de que o Governador eleito do
meu Estado, Deputado Wellington Dias, e o futuro Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, alcancem
pleno êxito em suas administrações. Embora pertença a
partido diferente, espero realmente que eles consigam
proporcionar ao Brasil todo e em particular ao Piauí crescimento econômico, redução das desigualdades, segurança e tranqüilidade.
Essa expectativa se reforça pela sensibilidade
mostrada por ambos, em sua vida pública, para com os
graves problemas sociais que atingem a Nação e para
com o desenvolvimento regional. Durante a campanha
eleitoral, tanto Luiz Inácio Lula da Silva quanto Wellington
Dias reiteraram seus compromissos nesse sentido.
Entre as posições assumidas por ambos em suas
carreiras políticas está, igualmente, a percepção de que
o Estado, de que o Poder Público deve desempenhar papel mais instrumental na promoção do desenvolvimento.
Não deve, portanto, limitar-se a um papel regulador, freqüentemente mais abstrato do que concreto, mas intervir
em caráter efetivo na ordem econômica, nos casos em
que isso se torna indispensável.
Coloquei-me sempre, no exame das reformas encaminhadas ao Congresso Nacional, a favor das privatizações – restritas, porém, aos casos em que a iniciativa
privada possa ocupar o papel antes desempenhado
pelo Estado empresário. Em diversas áreas isso ocorre.
Os resultados obtidos pela desestatização, nessas áreas, confirmam esse pressuposto.
Entretanto, há outras áreas em que pouco ou nada
de positivo se pode esperar da privatização. Estão entre
elas, em posição destacada, as ações que visam ao desenvolvimento regional.
Sem uma ação incisiva do Poder Público, seja por
meio de estímulos de natureza fiscal, seja por investimentos em infra-estrutura, não se pode imaginar que a
iniciativa privada promova o desenvolvimento regional.
Seria difícil supor que, em igualdade de condições, uma
empresa prefira investir em região pobre, de baixo poder
aquisitivo e sem infra-estrutura, a fazê-lo em região rica,
com mercado exuberante e condições de atingir ainda
outros mercados. É contra a lógica do empreendedor e
devemos compreender isso.
Podemos dar um exemplo concreto, o caso da
Companhia Energética do Piauí, a Cepisa, empresa pública responsável pela distribuição de energia para o Pia-
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uí hoje gerida pelo Governo Federal. Nosso Estado sofre
de notórias deficiências nesse e em outros setores. Seu
controlador, seja o Poder Público, seja uma empresa privada, fatalmente se verá diante de enorme carência e de
baixo retorno do capital investido. Não só pelas peculiaridades do mercado que atende, mas também pela ne cessidade de investimentos a que precisará fazer frente,
dificilmente trará lucros imediatos.
Até o início do programa Luz no Campo, do Ministério das Minas e Energia, da Eletrobrás, financiado em
parte com recursos do Banco Mundial, que infelizmente
está atrasado no meu Estado, no Piauí, em função de
problemas graves, administrativos da empresa, apenas
6% das propriedades, no início do programa, e domicílios rurais do Estado contavam com fornecimento de
energia elétrica, conforme dados da própria empresa.
Com a execução completa do plano, essa proporção deverá tornar-se muito superior. No caso do Piauí, os recursos investidos pela Cepisa na primeira etapa do Programa Luz no Campo vão a R$30 milhões. São recursos de
origem federal ou negociados pela União.
Deve-se considerar, ainda, o suporte elétrico. A
qualidade de energia fornecida a diversas regiões do Piauí deixa muito a desejar, exigindo-se investimentos de
grande porte para que se venha a conseguir resultados
significativos nesse sentido. Tanto a ampliação do atendimento, em especial nas áreas rurais, quanto a melhoria
da qualidade dos serviços dificilmente poderia ser empreendida pelo capital privado. Não haveria retorno do
capital e muito menos estímulo para que se proceda aos
maciços investimentos adicionais que se fazem necessários à população.
Entretanto, a Cepisa está com sua privatização já
determinada, nos termos da Lei nº 9.619, de 2 de abril de
1998. Há, como mostrei, fortes razões para acreditarmos
que, completado esse processo, mudará a forma de
gestão da empresa, interrompendo-se programas como
esse e abandonando-se qualquer veleidade de se partir
para novos. Ou seja, a empresa pode ser transferida à
iniciativa privada justamente no momento em que mais
necessária se torna a intensificação de investimentos
com retorno social.
Por essa razão, apresentei aqui no Senado projeto
introduzindo alteração na Lei nº 9.619, com o efeito prático de suspender qualquer iniciativa no sentido de privatização da Cepisa ao menos até 31 de dezembro de 2005,
quando, atendendo ao previsto na formulação do programa Luz no Campo, o atendimento à zona rural do Piauí deveria estar universalizado. Conforme lembrei na justificativa do projeto, foi o fornecimento de energia que assegurou a outras regiões do País, no passado, as condições para o desenvolvimento que ostentam hoje. As re-
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giões mais pobres fazem jus a um tratamento que lhes
garanta o acesso à energia elétrica, eleve o bem estar de
sua população e permita o crescimento econômico.
As mesmas observações se aplicam aos bancos
estaduais. Foi com extrema satisfação que registrei, publicadas na imprensa, observações atribuídas ao Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito da ne cessidade de se conversar a respeito da privatização do
Banco do Estado de Santa Catarina. Está hoje o BESC
sob administração federal, mas incluído no programa de
desestatização conduzido pela União.
Na mesma situação está o Banco do Estado do Piauí. Em 1990, chegou a ser colocado em regime de liquidação extra-judicial. Quando Governador do Estado, entre 1991 e 1994, consegui, com enorme esforço, reabrir o
Banco. Essa iniciativa trouxe significativo retorno ao Piauí; ao deixar o Governo, a instituição estava em boas
condições financeiras.
Hoje federalizado, o Banco do Estado do Piauí
acaba de ter marcada a data para o seu leilão de privatização. O Banco Central e os gestores do Programa Nacional de Desestatização publicaram edital de venda
que fixa para 23 de dezembro o leilão da instituição financeira. De acordo com esse edital, o lance inicial das
73,9% das ações que serão vendidas é de R$38,3 mi lhões.
Informa a imprensa piauiense que ontem, mesmo
dia em que se divulgava o edital, o Presidente eleito, Luiz
Inácio Lula da Silva, prometia ao Deputado e futuro Governador Wellington Dias transformar o Banco do Estado
do Piauí em um banco de crédito cooperativo, com o objetivo formal de colaborar com o desenvolvimento da
economia do nosso Estado.
A privatização privaria a administração piauiense
de um precioso instrumento para o fomento da economia do Estado. Honestamente, não acredito que, incorporado a um dos grandes conglomerados financeiros
que operam no País, venha a demonstrar o mesmo interesse pelas iniciativas regionais ou opere com sensibilidade para as necessidades do nosso povo. A exemplo
do que já ocorreu com outras instituições de caráter regional, possivelmente ocorrerá uma retração de suas operações, fechando-se agências em áreas que ofereçam
menor retorno imediato e agindo-se em consonância
com estratégias de referência nacional ou internacional
que pouco ou nada terão a ver com o Piauí.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não estou
aqui assumindo nova postura em relação a esse pro blema, como o comprovam meu empenho, como Go vernador, na recuperação do Banco do Estado do Piauí, ou o projeto de lei que apresentei, aqui no Senado
Federal, suspendendo a privatização da Cepisa. Não
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se trata, igualmente, de uma hostilidade ideológica à
desestatização, princípio que considero admissível
quando passível de melhorar o atendimento à população e quando não representa obstáculo ao desenvolvimento regional. Em ambos os casos – e certamente
em outros – a privatização, no momento, privaria o
povo piauiense de instrumentos essenciais à melhoria
de sua condição de vida.
Foram o fornecimento de energia e o acesso ao
crédito dois dos principais instrumentos que asseguraram a outras regiões do País, no passado, as condições para o desenvolvimento que ostentam hoje. As
regiões mais pobres têm direito a um tratamento se melhante, que eleve o bem estar de sua população e
permita o crescimento econômico. Tanto no caso da
Cepisa quanto do Banco do Estado do Piauí – e certamente em outros – a privatização, no momento, privaria o povo piauiense de instrumentos essenciais à melhoria de sua condição de vida. Acredito, portanto, que
o Governador eleito Wellington Dias deverá buscar um
entendimento com o novo Presidente para que ambas
as privatizações sejam suspensas até que, eventualmente, a participação delas no desenvolvimento do
Estado se torne dispensável.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Freitas Neto,
o Sr. Maguito Vilela deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Chico Sartori, por vinte
minutos.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta
Casa, na tarde de hoje, para agradecer de público ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pratini
de Morais, pelo atendimento ao nosso pedido feito aqui,
em abril do corrente, quando, por meio de um pronunciamento, encaminhamos requerimento de informação dirigido a S. Exª, no sentido de autorizar o departamento especializado daquele Ministério para iniciar a sorologia no
rebanho bovino de Rondônia, importante providência
para determinar a saída do Estado do ciclo do risco da
febre aftosa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estive com o
Ministro Pratini de Morais, em audiência no seu próprio gabinete. Recebi de S. Exª a sua palavra de que brevemente
as autoridades competentes estariam atendendo ao nosso
pleito. Não foi surpresa para este Parlamentar e também
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para os agropecuaristas de Rondônia o referido cumprimento, pois, para a nossa satisfação e alegria, recebemos
a confirmação daquele Ministério de que a realização da
sorologia no nosso rebanho bovino seria iniciada no mês
de setembro.
A nossa expectativa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é de que o nosso rebanho possa adentrar na
condição da área livre de vacinação, que não haja notícia de atividade viral nas amostras coletadas e, assim, a
atividade pecuarista do nosso Estado restabeleça-se,
fortalecendo a pecuária de corte, resgatando a exportação da carne com osso e restabelecendo o nosso espaço no mercado comercial.
Sr. Presidente, Rondônia é o primeiro Estado da
Região Norte que conseguiu avançar no controle da
doença graças à consciência dos nossos pecuaristas
e o esforço das nossas autoridades públicas do setor,
tanto que levantamentos preliminares indicam que a
última etapa de vacinação superou os 98% da etapa
anterior.
A sorologia, Sr. Presidente, é um serviço muito criterioso. A sua amostragem foi realizada dentro da pro porção regionalizada do rebanho, sendo que a coleta do
material foi efetuada em cerca de 8 mil animais. Sendo
confirmado o aspecto positivo da sorologia, o rebanho
do Estado de Rondônia entrou na área livre de vacinação a partir de agora.
Quero ressaltar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o considerável empenho dos pecuaristas do meu
Estado, que tenho a honra e o orgulho de representar no
Senado Federal, pois, sem as suas participações nesse
processo de imunização do nosso rebanho com certeza
não teríamos alcançado esse sucesso.
A pecuária é a base da economia do Estado de
Rondônia, Sr. Presidente. Por isso, nesta oportunidade,
quero demonstrar, de público, perante este seleto Plenário, o agradecimento deste Parlamentar e dos produtores
rurais de Rondônia ao gestor da Pasta do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministro Pratini de
Morais, por ter nos atendido com tanta presteza, inclusive no que diz respeito à liberação de medicamentos, elaborados em laboratório, tais como fungos biológicos,
para combater a cigarrinha, tanto nas pastagens como
nas plantações de arroz, milho e outros produtos agrícolas.
Sr. Presidente, informo à Casa que, no Estado de
Rondônia, ano passado, em um total de 62.226 propriedades rurais, foram vacinadas aproximadamente 8 mi lhões de rezes. Isso fez com que, no mês de outubro, o
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nosso Estado, Rondônia, ficasse livre do estigma da febre aftosa. Hoje, os pecuaristas do Estado de Rondônia,
consideram-se inseridos na faixa considerada livre da
febre aftosa, podendo, portanto, o nosso produto ser comercializado em outros Estados da Federação e quiçá
exportados.
O Estado de Rondônia, Sr. Presidente, foi o pri meiro a ter o boi verde, o boi de capim, vendido por
30% a mais do valor de mercado pelo fato de ser criado unicamente na pastagem de capim e não por ou tros insumos.
Agradeço, mais uma vez, ao Ministro Pratini de Morais, pela boa vontade de S. Exª em atender o nosso
Estado. Por intermédio de um pedido nosso e pela luta
travada em favor da pecuária de Rondônia, enfim, poderemos comercializar a carne produzida no nosso Estado,
como ocorre com os demais Estados da Federação. Sr.
Presidente, certamente outras vacinas serão dadas ainda no decorrer deste mês de novembro. E, para a vacinação do próximo ano, estamos aguardando pronunciamento do Ministério da Agricultura em quantas vezes teremos que vacinar o nosso rebanho. Rondônia, a partir
de agora, é um Estado livre da febre aftosa, como era do
nosso desejo.
Vejam V. Exªs: no mês de abril, um bezerro, no
Estado de Rondônia, na cidade de Vilhena, era vendido
por R$230,00 enquanto que o mesmo bezerro, no Estado de Mato Grosso, situado a apenas quatro quilômetros
de Rondônia, era vendido por R$350,00. O mesmo
acontecia com a arroba de boi, que, na cidade de Vilhena, custava R$36,00, no Estado de Mato Grosso, era
vendida a R$41,00. Hoje, Sr. Presidente – repito –, estamos livres do estigma da febre aftosa! Assim sendo, o
Estado de Rondônia passará a ser um dos produtores de
carne da melhor qualidade neste País.
Portanto, mais uma vez, agradeço ao Ministro
Pratini de Morais pela atenção e apoio de S. Exª aos
agropecuaristas do Estado de Rondônia, além do es forço para que o Estado ficasse livre da febre af tosa,
podendo, assim, o nosso rebanho participar do cenário brasileiro.
Sr. Presidente, gostaria também de agradecer, em
nome de todos os veterinários do Estado e da Idaron, um
órgão do Governo do Estado, o empenho para que, nesses três últimos anos, pudéssemos vacinar 100% do rebanho de Rondônia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Com a palavra, o nobre Senador Mauro Miranda.
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O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em um momento em
que a grande discussão nacional é o combate à fome no
País, motivada pela determinação e pelo entusiasmo do
Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, venho a esta
tribuna para ressaltar a importância do primeiro e mais
importante alimento de nossas vidas: o leite materno.
É com imensa satisfação que acompanho o de senrolar da “Semana Mundial da Amamentação”, uma
iniciativa que está beneficiando, somente no Brasil, quase três milhões de crianças com menos de um ano. Não
há como negar que o número de bebês atingidos pela
campanha deveria ser ainda maior, mas ao mesmo tempo, é animador constatar o grau de envolvimento de alguns setores da sociedade para que o aleitamento ma terno se transforme em prioridade nacional.
Sr. Presidente, o exemplo mais latente dessa conscientização – da importância da amamentação para a
saúde do bebê – está alicerçado na parceria do Ministério da Saúde com outros órgãos federais, estaduais e
municipais, além do Ministério das Comunicações, que
assina as peças publicitárias de incentivo ao aleitamento
materno, também a Empresa Brasileira de Correios passa a desenvolver papel de extrema importância com o
Projeto Carteiro Amigo da Amamentação.
Até o dia 30 de novembro, Srªs e Srs. Senadores,
cerca de 18 mil carteiros estarão entregando 2 milhões
de folderes educativos nos domicílios de 340 municípios
brasileiros. Trata-se, literalmente, de um trabalho de “formiguinha”, de contato direto entre o carteiro, profissional
de reconhecida credibilidade no País, e aquela que é a
principal responsável pelos primeiros e mais importantes
passos do bebê de hoje e, conseqüentemente, do adulto
de amanhã.
Nunca é demais lembrar que o incentivo à prática
do aleitamento materno exclusivo até os seis meses –
ou seja, apenas o leite é necessário para a criança – e
da amamentação continuada até os dois anos de idade
ou mais é fundamental para reduzir a desnutrição e a
mortalidade infantil, além de melhorar a qualidade de
vida do bebê.
Se já não bastasse a concretização do Projeto Carteiro Amigo da Amamentação, é muito bom saber que o
Ministério da Saúde também oferece premiação aos
profissionais e instituições nacionais que se destacam
na promoção do aleitamento materno e na proteção da
saúde da criança. Em sua primeira edição, realizada no
ano passado, uma das instituições premiadas foi exatamente a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, segunda maior cidade de Goiás, meu Estado.
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Como se vê, cabe aos demais segmentos da sociedade civil organizada, inclusive a nós, Srªs e Srs. Senadores, o papel de estimular ainda mais as iniciativas de
apoio ao aleitamento materno. Atualmente, existem 232
Hospitais Amigos da Criança, em 24 Estados brasileiros.
Há também 161 bancos de leite humano funcionando em
25 Estados brasileiros. E, em mais 10 Estados, o projeto
Bombeiro da Vida se encarrega de distribuir material
educativo e recolher o leite materno para os bancos de
leite.
De minha parte, Sr. Presidente, acredito também
estar contribuindo para o bem-estar de crianças que sofrem de um drama ainda maior: são filhas de mães portadoras do vírus HIV. O aleitamento materno, nesse
caso, aumenta o risco de transmissão do HIV da mãe infectada para a criança que nasceu livre do vírus. Em função disso, as autoridades de saúde recomendam que
essas mães não amamentem seus filhos.
Como a epidemia, reconhecem os próprios especialistas, cresce principalmente na camada pobre da população, muitas dessas mães não têm os recursos para
comprar o leite de que seus bebês necessitam. Sem alternativa e diante do insistente choro de seus filhos, elas
não pensam duas vezes: amamentam os bebês, mes mo sabendo dos riscos a que são submetidos.
Reportagens veiculadas pela imprensa e informações repassadas pelo Grupo Pela Vida de Goiás ampliaram a minha visão sobre a gravidade do problema e fizeram-me apresentar um projeto de lei alterando a Lei nº
9.313, de 13 de novembro de 1996, que dispõe sobre a
distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do
HIV e doentes de Aids.
O objetivo da proposição é incluir o benefício do
fornecimento de leite maternizado para os filhos de
mães portadoras do HIV e doentes de Aids. O leite em
pó seria assegurado durante os primeiros dois anos de
vida. O projeto prevê ainda que o Poder Executivo, por
meio do Ministério da Saúde, padronizará os produtos a
serem utilizados e as quantidades a serem fornecidas
em cada caso, com vistas a orientar a aquisição dos
mesmos pelos gestores do Sistema Único de Saúde.
Finalizando, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
conclamo esta Casa a cumprir duas missões que considero das mais solidárias e de grande alcance social: ampliar o apoio a todas as iniciativas que assegurem o aleitamento materno no País e assegurar a aprovação do
Projeto de Lei nº 210, acabando com o drama vivido pelas mães portadoras do vírus HIV e que não podem
amamentar.
Eram essas as minhas palavras neste momento,
na Semana Mundial de Amamentação. Quero também
prestar uma homenagem carinhosa à minha filha, que
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está amamentando um casal de gêmeos, Maria Clara e
Henrique. Com quase cinco meses de vida, estão sendo
sustentados apenas com o leite materno as duas crianças, os meus netos gêmeos.
Essa é a homenagem que quero deixar, neste momento, com muito carinho também à minha filha, à minha
queridíssima Maria Teresa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no desempenho de
nossa honrosa função na relatoria da Medida Provisória
que propôs alterações à Lei nº 9.615, de 24 de março de
1988, mais conhecida como Lei Pelé, recebemos número expressivo de propostas de alteração do texto, versando sobre o mandato de dirigentes de entidades de
administração do desporto.
Embora com redações ou formatos distintos, todas
as emendas tinham como objetivo estabelecer regras
básicas para as eleições das federações e confederações das diversas modalidades desportivas. Justificava
as propostas a necessidade de por fim às verdadeiras
dinastias que se perpetuam na direção dessas entidades, com resultados não raro nefastos para o desporto
brasileiro.
Conquanto concordássemos com a filosofia contida nas emendas apresentadas, deixamos de acolhê-las
ante o entendimento de que feririam o disposto no art.
217 da Constituição Federal em relação à autonomia das
entidades desportivas, dirigentes e associações, quanto
à sua organização e funcionamento.
Esse o impedimento que a presente proposta de
emenda à Constituição pretende suplantar. Se, por um
lado, não podemos deixar de reconhecer o mérito do
preceito incluído na Carta Magna pelos Constituintes de
1988, temos que nos render ao fato de que tal princípio
vem sendo usado, no mais das vezes, como pretexto
para uma verdadeira apropriação dessas entidades. Sabemos que a própria CBF, federações de esportes em
diversos Estados brasileiros, federações de futebol e
mesmo clubes de futebol vêm sendo presididos apenas
por uma pessoa durante longos 5, 8, 10, 15 anos ou mais.
Portanto, a alternativa de poder, qualquer que seja o nível da instituição ou entidade, nos parece fundamental
para oxigenação de suas práticas e procedimentos.
Propomos vedar a reeleição, por mais de uma vez,
dos dirigentes das entidades de administração do des porto e de quem os houver sucedido ou substituído no
curso dos mandatos, bem como a determinar a inelegibi-
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lidade de cônjuge e parentes consangüíneos ou afins,
até o segundo grau ou por adoção, do dirigente eleito
para o mandato com exercício imediatamente anterior às
eleições.
Não se trata, ao contrário do que poderá ser alegado pelos opositores da medida, de interferência indevida
na autonomia jurídica das entidades de administração
do desporto. A probidade administrativa, a moralidade no
exercício do mandato, a proteção contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício da função
também são princípios consagrados no art. 14 da Constituição Federal e devem ser igualmente defendidos por
todos nós. Consideramos que o Estado não pode renunciar a seu papel de normatizar valores sociais, para que
a sociedade funcione e evolua sempre em benefício dos
cidadãos, e não dos interesses particulares.
Longe de configurar atividade de nível secundário, o
desporto deve ser reconhecido como fenômeno social,
econômico e cultural, bem como meio efetivo de promoção do homem e melhoria da sociedade. Como tal, deve
ser administrado e praticado sempre em função dos interesses maiores da sociedade. Não é por acaso que a Lei
nº 9.615, de 24 de março de 1988, estabelece ser o desporto integrante do patrimônio cultural brasileiro e de elevado interesse social.
Exatamente hoje, Srªs e Srs. Senadores, irá a Plenário essa emenda constitucional que proíbe mais de
uma reeleição para os dirigentes de clubes de futebol e
entidades de administração de desporto, inclusive a própria CBF.
E por que isso? Ora, se a própria política limita em
apenas uma a reeleição para Prefeitos, Governadores,
Presidente da República, por que permitir que um clube
de futebol seja dirigido apenas por um presidente durante oito, dez, quinze anos e, às vezes, vinte anos? Por que
uma federação – que poderia dar oportunidade a muitos
– ou a própria Confederação Brasileira de Futebol serem
dirigidas por apenas um homem ou uma mulher, durante
dez, quinze anos? É importante que limitemos em ape nas uma a reeleição dos dirigentes de clubes de futebol,
das Federações e da própria Confederação, para dar
oportunidade à alternância de poder. Vamos dar oportunidade à oxigenação na direção dos clubes de futebol
brasileiros, hoje tão desgastados justamente por essa
seqüência de mandatos apenas de um ou outro, de uma
ou outra desportista. É preciso limitar, para que haja re novação, para que haja, afinal, alternância de poder na
direção das federações, da confederação e dos clubes
de futebol. Analisamos isso ao longo de muitos anos.
Quão tem sido prejudicial a manutenção de apenas um
no comandando dos clubes, das federações e da pró pria CBF durante muitos anos. Portanto, conto, hoje, com
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o apoio de todo o Senado da República, de todos os Srs.
e Srªs Senadoras, para que possamos aprovar essa
emenda constitucional e acabar com essa farra de di nastias na CBF, nas federações e nos clubes de futebol.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
convida os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que não
sem encontram no plenário a aqui comparecerem, pois
haverá votação nominal.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, antes de entrar propriamente nas matérias a
serem votadas, ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou ocupando a tribuna
para saudar o meu partido, o PMDB, pela posição cautelosa e firme que adotou, ontem, em uma reunião realizada com todas as Lideranças, principalmente com os cinco Governadores eleitos, quando decidiu abrir uma discussão e tomar posição no sentido de permitir que o próximo governo tenha apoiamento para a governabilidade.
Isso mostra o bom-senso que o Partido está tendo.
Embora não conheça as propostas do próximo governo,
o País é de todos nós, e, dessa maneira, temos de permitir a governabilidade.
Creio que esta vai ser, mais ou menos, a tônica
desta Casa. Todos nós, independentemente de partido,
devemos apoiar as medidas necessárias, principalmente as reformas tributária, política, do Judiciário e da Previdência, as quais almejamos. Tenho certeza de que ne nhum parlamentar desta ou da outra Casa se furtará a
votar aquelas medidas que realmente tragam a modernidade e também o progresso.
Hoje vi, com tristeza, que, no conjunto das nações, caímos mais uma posição. Passamos a ser a 12º economia do
mundo. Já ocupamos a 8ª posição. Temos caído exatamente
porque o nosso arcabouço legislativo não é moderno o suficiente para enfrentar o mundo globalizado.
Sei que o Presidente eleito vai enfrentar problemas
e vai precisar desta Casa. Ele mesmo veio aqui numa
surpreendente visita, que mostrou o quanto está interessado no diálogo com o Congresso e na construção de
um novo pacto social. Quarenta e oito horas após a sua
eleição, aqui estava o Presidente eleito exatamente dizendo do interesse em manter esse diálogo.
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Sei que ele terá problemas sérios a enfrentar, como
a reforma do Judiciário, que acabei de citar. O novo Go verno também enfrentará a reforma da Previdência, que
hoje tem um déficit de aproximadamente R$60 bilhões.
Sei que também urge a reforma fiscal, tributária. Além disso, temos propostas que estão tramitando nesta Casa,
como, por exemplo, a da independência do Banco Central, que foi regulamentada desde 1994, como previsto na
Constituição, permitindo que o Banco Central tivesse essa
independência. Todos esses problemas são urgentes,
são emergenciais. Muitos deles são amarras, âncoras
que não permitem o avanço do Brasil; pelo contrário, estão freando o curso da nossa Nação nesse caminhar da
economia.
É óbvio que não podemos mais ficar esperando. O
México e a Espanha já nos passaram.
Ontem, o meu Partido, o PMDB, tomou uma decisão importante: o apoiamento ao próximo governo com
vistas à governabilidade. Ao mesmo tempo, contudo, vai
adotar uma postura propositiva em relação às reformas,
e vai apoiar aquelas que forem importantes para esse
avanço brasileiro.
Então, ocupo a tribuna, Sr. Presidente, em um breve
discurso, apenas para saudar o nosso Partido, o PMDB, e
dizer que nós, peemedebistas, continuamos com o mesmo espírito de independência, mas também de brasilidade, preocupados com a governabilidade, não querendo
nunca fazer o que já foi feito algumas vezes na política
brasileira: a oposição sistemática. Não! Nós, do PMDB,
não faremos uma oposição sistemática; pelo contrário,
vamos apoiar tudo o que seja possível, mas sempre ponderando, discutindo e tratando de forma institucional. Não
queremos agir isoladamente, tudo faremos de forma institucional.
Considero um avanço, um gesto de prudência,
mas, ao mesmo tempo, de boa vontade e de confiança.
Assim como todos os brasileiros, estamos com muita esperança, muita confiança, mas com a prudência de de bater cada problema.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
OF. Nº 352/02 – BP
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado Eujácio Simões
(PL/BA), na qualidade de titular, e o Deputado Cornélio Ribeiro (PL/RJ), na qualidade de suplente, em
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substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 75, de 2002, que Altera a Le gislação Tributária Federal, e dá outras providências”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL.
OF. Nº 353/02 – BP
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado Medeiros (PL/SP), na
qualidade de titular, e o Deputado Bispo Rodrigues
(PL/RJ), na qualidade de suplente, em substituição
aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 76, de 2002, que “Dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para
o cargo de Presidente da República, cria cargos em
comissão, e dá outras providências”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL.
OF. Nº 354/02 – BP
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado Marcos de Jesus
(PL/PE), na qualidade de titular, e o Deputado João
Caldas (PL/AL), na qualidade de suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Me dida Provisória nº 77, de 2002, que “Altera as Leis nºs
10.464, de 24 de maio de 2002, 10.177, de 12 de ja neiro de 2001, e 10.437, de 25 de abril de 2002; autoriza a concessão de crédito, com recursos dos Fun dos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para aquisição dos títulos do
Tesouro Nacional necessários à contratação de ope ração na forma da Resolução nº 2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do Conselho Monetário Nacional, relacionada com dívidas contraídas com recursos de ou tras fontes; dispõe sobre reconversão de atividades
de mutuários com dívidas junto a bancos oficiais federais; e dá outras providências”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
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apreço e distinta consideração. – Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL.
OF. Nº 355/02 – BP
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado Almeida de Jesus
(PL/CE), na qualidade de titular, e o Deputado Badu
Picanço (PL/AP), na qualidade de suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Me dida Pro visória nº 69, de 2002, que “Dispõe sobre a
proteção de informação não divulgada submetida
para aprovação da comercialização de produtos e dá
outras providências”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL.
OF. Nº 356/02 – BP
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado Bispo Rodrigues
(PL/RJ), na qualidade de titular, e o Deputado Mário
Assad (PL/MG), na qualidade de suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Me dida Pro visória nº 70, de 2002, que “Dispõe sobre a
participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima gens, conforme o § 4º do art. 222 da Constituição, altera os arts. 38 e 64 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, o § 3º do art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, e dá outras providencias”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco do PL/PSL.
OF. Nº 357/02 – BP.
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado Juquinha (PL/GO), na
qualidade de titular, e o Deputado Cornélio Ribeiro
(PL/RJ), na qualidade de suplente, em substituição
aos anteriormente indicados, para integrarem a Co-
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missão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 71, de 2002, que “Altera disposições das
Leis nºs 9.028, de 12 de abril de 1995, e 10.480, de 2
de julho de 2002, da Medida Provisória nº 2.229-43,
de 6 de setembro de 2001, dispõe sobre a Secretaria
da Receita Federal, e dá outras providências”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL.
OF. Nº 358/02 – BP
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado Cornélio Ribeiro
(PL/RJ), na qualidade de titular, e o Deputado José
Aleksandro (PSL/AC), na qualidade de suplente, em
substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 73, de 2002, que “Revoga o
art. 12 da Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de
2002”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL.
OF. Nº 359/02 – BP
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado Medeiros (PL/SP), na
qualidade de titular, e o Deputado De Velasco
(PSL/SP), na qualidade de suplente, em substituição
aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 74, de 2002, que “Altera a Lei nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, para assegurar o pagamento de seguro-desemprego ao trabalhador resgatado
da condição análoga à de escravo”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL.
OF. Nº 360/02 – BP
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado Valdeci Paiva (PSL/RJ),
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na qualidade de titular, e o Deputado De Velasco
(PSL/SP), na qualidade de suplente, em substituição
aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 65, de 2002, que “Regulamenta o art. 8º
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
e dá outras providências”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL.
OF. Nº 361/02 – BP
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado José Aleksandro
(PSL/AC), na qualidade de titular, e o Deputado Eujácio Simões (PL/BA), na qualidade de suplente, em
substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 66, de 2002, 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 desconsideração de atos ou negócios
jurídicos, para fins tributários; sobre o pagamento e o
parcelamento de débitos tributários federais, a com pensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição de pessoa jurídica, a legislação aduaneira, e dá outras providências”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL.
OF. Nº 362/02 – BP
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado Philemon Rodrigues
(PL/MG), na qualidade de titular, e o Deputado Oliveira Filho (PL/PR),na qualidade de suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Me dida Pro visória nº 67, de 2002, que “Dispõe sobre o
tratamento tri butário dispensado às empresas de
transporte aéreo, e dá outras providências”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
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REQUERIMENTO Nº 524, DE 2002
Senhor Presidente,

OF. Nº 363/02 – BP
Brasília, 29 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado Oliveira Filho (PL/PR),
na qualidade de titular, e o Deputado Philemon Rodrigues (PL/MG), na qualidade de suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 68, de 2002, 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”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL.
Ofício nº 933-L-PFL/02
Brasília, 5 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Wilson Braga
para integrar, como membro suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em
substituição ao Deputado José Carlos Coutinho.
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Nos termos do art. 175, inciso IV, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias constantes dos itens nºs 5, 6, 7 e 8 sejam submetidas
ao Plenário em 2º, 3º, 4º e 5º lugares.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 2002. – Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e Srs.
Senadores, na sessão deliberativa ordinária do dia 31 de
outubro de 2002, foi aprovado requerimento de urgência
para o Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 2002, com a ressalva de que só constaria da pauta da Ordem do Dia devidamente instruído com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para a qual foi distribuído.
Tendo em vista que aquele Colegiado já aprovou
seu parecer sobre a matéria e que hoje transcorre a segunda sessão deliberativa ordinária após a aprovação
do requerimento, a Presidência inclui o Projeto de Lei da
Câmara nº 91, de 2002, como item nº 1 da Ordem do Dia
da presente sessão, informando que cópias do parecer
e do projeto encontram-se à disposição das Srªs e dos
Srs. Senadores nas suas respectivas bancadas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

OF. GLPMDB Nº 166/2002
Brasília, 6 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência o remanejamento do Senador Fernando Ribeiro,
como membro titular, em vaga anteriormente ocupada
pelo Senador Gilberto Mestrinho e este como suplente,
em substituição ao primeiro citado, na Comissão Mista
de Planos, Orçamento Públicos e Fiscalização –
CMO/2003.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:

Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 91, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 91, de 2001, que prorroga o
prazo no parágrafo único do art. 1º da Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995, acrescentado
pelo art. 3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de
1998, que prorroga os contratos de exploração
de serviços postais celebrados pela Empresa
de Correios e Telégrafos – ECT e as Agências
de Correios Franqueadas – ACF.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
encaminhou à Mesa parecer, cujo Relator é o Senador
José Fogaça, concluindo favoravelmente ao Projeto,
com a Emenda nº 1, da CCJ, de redação, que se encon-
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tra distribuída em suas bancadas e será publicada na
forma regimental.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.020, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 91, de 2002, que prorroga o
prazo previsto no parágrafo único do art.
1º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 9.648,
de 27 de maio de 1998.
Relator: Senador José Jorge
I – Relatório

Novembro de 2002

Parágrafo único. Os atuais contratos de exploração de serviços postais celebrados pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) com as
Agências de Correio Franqueadas (ACF) permanecerão válidos pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliação indispensáveis à organização das licitações que precederão à delegação das
concessões ou permissões que os substituirão, prazo
esse que não poderá ser inferior a 31 de dezembro de
2001 e não poderá exceder à data limite de 31 de dezembro de 2002.”
Tendo em vista as razões socioeconômicas
apresentadas em justificação à iniciativa, quais sejam, o interesse da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, que tem nessas agências grande suporte
de execução eficiente de serviços de forma descentralizada, geradoras, aliás, de excelentes receitas
operacionais e, de outro, o interesse social de mais de
trinta mil empregos diretos e mais de vinte mil empregos indiretos, é mais do que razoável a aprovação do
presente projeto de lei que, uma vez transformado em
direito positivo legislado, propiciará a prorrogação por
mais cinco anos dos contratos de exploração dos serviços postais em referência.
O único senão que vislumbramos no projeto é a
referência apenas à Câmara dos Deputados constante de seu art. 2º, quando o correto será o encaminhamento alvitrado ao Congresso Nacional. Mas isso não
impede a aprovação da matéria, bastando apenas o
oferecimento de uma emenda de redação, que será
aposta no contexto próprio deste parecer.

Para os fins previstos no art. 65 da Constituição
Federal, bem como da regra do art. 134 do Regimento
Comum, vem à consideração desta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, o anexo Projeto de
Lei da Câmara nº 91, de 2002, que tem por objetivo
prorrogar o prazo previsto no parágrafo único do art.
1º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.
Fundamentalmente, a proposição está contida
em seus arts. 1º e 2º, cujo texto é o seguinte:
“Art. 1º A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT manterá os contratos de exploração de
serviços celebrados com as Agências de Correio
Franqueadas (ACF), a que se refere o parágrafo único
do art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, que permanecerão válidos por cinco
anos, contados a partir da publicação desta lei.
Art. 2º A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) encaminhará à Câmara dos Deputados
relação das Agências de Correio Franqueadas (ACF)
que tiverem seus contratos prorrogados na forma prevista no art. 1º, no prazo de sessenta dias contados a
partir da publicação desta lei.”

O art. 22 da nossa Lei Fundamental estatui que
é da competência privativa da União legislar sobre
serviços postais (inciso V), sendo o Congresso Nacional competente para legislar sobre o tema, como,
aliás, já o fizera anteriormente.
Assim sendo, e tendo em conta a observância
das normas constitucionais e regimentais pertinentes, o parecer é pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara nº 91, de 2002, com a seguinte emenda:

II – Análise

EMENDA Nº 1 – CCJ

A Lei nº 9.074, de 1995, que estabelece normas
para outorga e prorrogações das concessões e per missões de serviços públicos, prevê o seguinte:
“Art. 1º Sujeitam-se ao regime de concessão ou
quando couber, de permissão, nos termos da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes serviços e obras públicas de competência da União:
...........................................................................
VII – os serviços postais.

No art. 2º do Projeto de Lei da Câmara nº 91, de
2002, substitua-se a expressão “Câmara dos Deputados”, pela expressão “Congresso Nacional”.
Sala da Comissão, 6 de novembro de 2002. –
Bernardo Cabral, Pre sidente; José Jorge, Re lator;
Ricardo Santos; Luiz Pastore; Amir Lando; Maria
do Carmo Alves; João Alberto Souza; Bello Parga;
Iris Rezende; Romeu Tuma; Osmar Dias; Fernando
Ribeiro; Antonio Carlos Júnior.

III – Voto
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da dis cussão.
Discussão, em conjunto, do projeto e da emenda,
em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, a Liderança do Governo
encaminha o voto “sim”.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1-CCJ, de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação
final.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 2002, que
será lido pelo Sr. 1o Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.021, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 91, de 2002 (nº 5.682/2001, na
Casa de origem).

NOVEMBRO 2002
Quinta-feira 7 19843

A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 2002 (nº 5.682, de
2001, na Casa de origem), que prorroga o prazo no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de
1995, acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, consolidando a Emenda nº 1, de redação,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de novembro de
2002. – Ramez Tebet; Mozarildo Cavalcanti; Ronaldo Cunha Lima; Carlos Wilson.
ANEXO AO PARECER Nº 1.021, DE 2002
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 91, de 2002 (nº 5.682/2001, na
Casa de origem).
Prorroga o prazo constante do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.074, de 7
de julho de 1995, acrescentado pelo art.
3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT manterá os contratos de exploração de serviços celebrados com as Agências de Correio Franqueadas – ACF, a que se refere o parágrafo único do art. 1º da
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, acrescentado pelo art.
3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que permanecerão válidos por 5 (cinco) anos, contados a partir da publicação desta lei.
Art. 2º A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT encaminhará ao Congresso Nacional relação
das Agências de Correio Franqueadas – ACF que tiverem seus contratos prorrogados na forma prevista no art.
1º, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da
publicação desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em discussão 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.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
convoca, mais uma vez, as Srªs e os Srs. Senadores
para que venham ao plenário, porque teremos votação
nominal.

NOVEMBRO 2002
19844 Quinta-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

875

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 138, DE 2002
(Inversão de pauta, nos termos do Requerimento nº
524, de 2002, lido e votado nesta oportunidade.)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 138, de 2002 (nº
1.209/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Mo vimento Rádio Comunitário Paixão FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pardinho, Estado de São Paulo,
tendo
Parecer favorável, sob nº 577, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Benício Sampaio.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovado.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 139, DE 2002
(Inversão de pauta, nos termos do Requerimento nº
524, de 2002, lido e votado nesta oportunidade.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 139, de 2002 (nº
1.211/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Castelo do
Piauí a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Castelo do Piauí, Estado
do Piauí, tendo
Parecer favorável, sob nº 578, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Benício Sampaio.
Em discussão o projeto.(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 138, DE 2002
(Nº 1.209/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Rádio Comunitário Paixão FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pardinho,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 541, de 14 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação Movimento Rádio Comunitário Paixão FM a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pardinho,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. – Deputado Aécio Neves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 139, DE 2002
(Nº 1.211/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprovo o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Castelo do Piauí – ADCC a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Castelo do Piauí, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta,
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 544, de 14 de setembro de 2000, que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Castelo do Piauí – ADCC a executar, por três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Castelo do Piauí, Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. – Deputado Aécio Neves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
reitera o apelo para que as Srªs e os Srs. Senadores venham ao plenário, porque teremos votação nominal.
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Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 145, DE 2002
(Inversão de pauta, nos termos do Requerimento nº
524, de 2002, lido e votado nesta oportunidade.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 145, de 2002 (nº
1.220/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Filantrópica Nossa Senhora de Fátima a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piquet Carneiro, Estado do
Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 579, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Lúcio Alcântara.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 145, DE 2002
(Nº 1.220/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Filantrópica Nossa
Senhora de Fátima a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Piquet Carneiro, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 566, 18 de setembro de 2000, que autoriza a Associação Beneficente e Filantrópica Nossa Senhora de Fátima a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piquet Carneiro, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. – Aécio Neves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 155, DE 2002
(Inversão de pauta, nos termos do Requerimento nº
524, de 2002, lido e votado nesta oportunidade.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 155, de 2002 (nº
1.228/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Fundação para
Assistência Social e Desenvolvimento de Irapuan Pinheiro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 580, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Lúcio Alcântara.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa)
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 155, DE 2002
(Nº 1.228/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a FADIP –
Fundação para Assistência Social e Desenvolvimento de Irapuan Pinheiro, a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 675, de 25 de outubro de 2000, que autoriza a
FADIP – Fundação para Assistência social e Desenvolvimento de Irapuan Pinheiro, a executar, por três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Ainda temos três propostas de emenda constitucional. Portanto,
a Mesa volta a insistir para que as Srªs e os Srs. Senadores venham ao plenário a fim de que possamos discutir e
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votar as matérias que dependem de quorum qualificado.
Como o Regimento permite que se aguarde dez
minutos, a Presidência usará o dispositivo regimental,
dado o interesse que a matéria desperta em alguns dos
Srs. Senadores que se encontram em plenário.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Romero Jucá, pela Liderança do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
enquanto aguardamos que as Srªs e os Srs. Senadores
venham ao plenário, quero fazer um registro que considero muito importante para a minha terra, Roraima. Gostaria de informar que a Escola Técnica Federal de Roraima está sendo “cefetizada”, ou transformada em Centro
Federal de Ensino e Tecnologia (Cefet), ainda no final
deste mês. Esse, portanto, é um assunto extremamente
importante para o nosso Estado.
A Escola Técnica foi criada por intermédio de uma
lei do Senador Mozarildo Cavalcanti e implantada quando fui Governador, sendo hoje, sem dúvida nenhuma,
uma referência de ensino no nosso Estado.
Assim, gostaria de parabenizar todos os servidores
e também o Diretor Emanuel Alves de Moura. Tenho certeza de que o Centro Federal de Ensino e Tecnologia vai
ser motivo de orgulho para o nosso Estado, pois vai ampliar a capacitação de jovens que hoje procuram caminhos
para exercer a sua profissão.
Quero parabenizar a Escola Técnica e agradecer
ao Ministro Paulo Renato a ação pronta de transformar a
Escola Técnica de Roraima em Centro Federal de Ensino e Tecnologia.
Também gostaria de pedir a transcrição da matéria
do jornal Folha de Boa Vista, Sr. Presidente, que registra todo o andamento desse processo que tanto nos honra.
Muito obrigado.
............................................................................................................
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do Regimento Interno.)
............................................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Romero Jucá, V. Exª será atendido na forma regimental.
(Pausa.)
Srªs e Srs. Senadores, como é evidente a falta de
quorum para debatermos as propostas de emenda
constitucional, transfiro todas as que estão sobre a mesa
para o próximo dia 13, quarta-feira. Em conseqüência, retornaremos à lista de oradores.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – São os seguintes os itens adiados:
– 1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2001, tendo como primeiro
signatário o Senador Leomar Quintanilha, que altera a redação do artigo 29-A da Constituição Federal (estabelece limites de despesas com o Poder Legislativo Municipal), tendo
Parecer sob nº 543, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio,
oferecendo a redação para o segundo turno.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 8 de outubro último, quando teve
sua votação adiada por falta de quorum.
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera o inciso II do art. 37 da Constituição
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, mediante
processo seletivo, tendo
Parecer sob nº 236, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça,
oferecendo a redação para o segundo turno.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 22 de maio último, ocasião em que foi
retirada de pauta por falta de quorum qualificado.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2000
(Votação nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de
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2000, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que dá nova redação ao art. 217 da Constituição Federal, para vedar a recondução dos dirigentes de entidades de administração do desporto por
mais de um período consecutivo, tendo
Parecer sob nº 1.178, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Álvaro Dias, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta, e votos contrários dos Senadores José
Eduardo Dutra, Leomar Quintanilha e Bello Parga.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 22 de maio último, ocasião em que
foi retirada de pauta por falta de quorum qualificado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas
as matérias constantes da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson
Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito esta
tarde modorrenta, quando não há quorum sequer
para votar, para fazer algumas considerações a respeito do momento que vive o País, com a eclosão de entusiasmo popular comovente diante da eleição de um
homem vindo das camadas mais humildes da população, um político de esquerda que acena com a possibilidade de uma mudança profunda no País.
Mas, infelizmente, Sr. Presidente, parece que uma
parte das elites brasileiras ainda não tomou conhecimento das mudanças que estão ocorrendo no seio da
sociedade.
Agora mesmo está ocorrendo uma pressão de governadores sobre o Presidente eleito para que as dívidas
dos Estados sejam refinanciadas. Já disse a um jornal
que, se o futuro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ceder a essas pressões, o governo dele acabará antes de
começar.
A situação de alguns Estados é difícil, mas porque
não fizeram o ajuste fiscal devido. Se tivessem feito, não
estariam atravessando essa situação. Os Estados que
agiram com responsabilidade fiscal estão hoje em situação folgada, ainda que com o peso da dívida. É preciso
muita falta de sensibilidade dos governadores para não
entenderem que essa renegociação – se ocorrer – só poderá ser feita em outro contexto; depois, talvez, de ter sido
feita a reforma tributária e com as contas públicas rigorosamente equilibradas.
Por outro lado, vejo com preocupação – e V. Exª
será o estuário dessas queixas – um movimento no sentido de reajuste dos subsídios dos Parlamentares. Existe,
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inclusive, proposta de nos igualar aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, que reajustaram os próprios
vencimentos para mais de R$17 mil.
Sr. Presidente, é claro que os Parlamentares estão
com seus subsídios defasados. Quando entrei nesta
Casa, percebia R$8 mil. Oito anos depois, estou percebendo R$8.250,00, brutos; líquidos, menos de R$6 mil.
São, portanto, oito anos de congelamento efetivo. É claro
que os Parlamentares mais pobres, que vivem disso, estão passando dificuldades. Reconheço isso. Dizer que
um Parlamentar ganha muito é uma inverdade. Para a
responsabilidade do cargo, a remuneração é muito baixa, todos haverão de reconhecer. Está inviabilizando a
sobrevivência daqueles que vivem exclusivamente dos
subsídios e ainda têm compromissos com os partidos, o
que reduz sua renda mensal a pouco mais de R$3 mil,
se muito. A situação começa a ser dramática.
Mas o que gostaria de ponderar com os meus Colegas, sem nenhuma demagogia, é a inoportunidade do
movimento. Creio que o reajuste dos nossos subsídios
deverá vir no bojo também de um reajuste geral dos servidores públicos, principalmente daqueles que não tiveram reajuste algum, igualmente.
Creio que, ainda que justo, será um erro o reajuste
apenas dos Parlamentares. Parece-me impróprio dar
como exemplo os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles erraram – e digo isso explicitamente, com todas
as letras –quando se atribuíram aumento de R$11 mil
para R$17 mil. Não deveriam ter feito isso. Deram um
péssimo exemplo à sociedade. Eles não são intocáveis.
Portanto, eu os critico daqui, sim, com o devido respeito.
Os maus exemplos não devem ser imitados.
Creio, Sr. Presidente – e a minha posição é esta –,
que merecemos um reajuste, sim, porém não devemos
fazer isso isoladamente, porque será mal recebido e não
será bom para a instituição parlamentar.
Era o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra à Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde o último
dia quatro até o próximo dia dez deste mês, é comemorada em todo País a Semana Mundial da Amamentação.
Normalmente, essa Semana é celebrada em 120 países,
na primeira semana de agosto. No entanto, aqui no Brasil,
devido ao período eleitoral, ela foi adiada e está sendo realizada em novembro.
Anualmente, a Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (Waba) escolhe um tema a ser discutido em todo o planeta durante a Semana Mundial da
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Amamentação. O tema deste ano é “Amamentação: Mulheres e Bebês Saudáveis”. Durante toda a semana comemorativa serão realizados debates e encontros sobre
a importância do aleitamento materno exclusivo – ou
seja, sem o uso de qualquer outro tipo de alimento ou bebida – até os seis meses de idade da criança.
Trata-se de uma ação global, voltada a estimular o
aleitamento materno, de fundamental importância, especialmente se notarmos que o Banco de Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre Amamentação
cobre atualmente 94 países e engloba 65% da população mundial com menos de 12 meses de vida. As informações indicam que apenas 35% desses bebês recebem exclusivamente leite materno entre zero e quatro
meses de idade.
Frente a esse quadro, a Semana Mundial da Amamentação em 2002 tem como objetivos centrais:
– Reintroduzir a amamentação como
parte integrante da saúde e do ciclo reprodutivo das mulheres;
– Aumentar a consciência em relação
aos direitos das mulheres às práticas humanas
e não abusivas de parto;
– Promover a Iniciativa Mundial de Grupos de Apoio à Mãe para Amamentação
(Gims).
Srªs e Srs. Senadores, aproveitando esse evento
significativo para a saúde das crianças e da mulher,
queremos também destacar o trabalho que vem sendo
realizado em nosso Estado, o Rio Grande do Sul, por
ocasião da Semana Mundial da Amamentação. Até o
próximo dia 10, a Secretaria da Saúde do Estado do
Rio Grande do Sul (SES/RS), por meio da Política de
Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente,
estará repassando material impresso e educativo às 19
Coordenadorias Regionais de Saúde. Também estará
divulgando os principais projetos desenvolvidos no Rio
Grande.
De acordo com a nutricionista Maria Luiza Braun,
responsável pelas ações de aleitamento da SES/RS, o
Hospital Amigo da Criança é uma iniciativa que está aumentando consideravelmente as taxas de aleitamento materno no Estado, assim como em todo o País.
No Brasil, são 223 os hospitais que receberam o título de “Amigos da Criança” – conferido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, em conjunto com secretarias estaduais e municipais
– porque adaptaram seus procedimentos no pré-natal,
no parto e no pós-parto para apoiar e estimular as mães
a amamentarem seus bebês. Um trabalho pioneiro, extremamente louvável.
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No Rio Grande do Sul, 11 instituições já receberam
o título de “Amigo da Criança”. Nossos cumprimentos
aos diretores, médicos, enfermeiros e demais funcionários dessas instituições, pelo trabalho altamente qualificado e abnegado que desenvolvem.
Em nosso Estado, também devemos destacar a
parceria fundamental firmada com os funcionários da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – exatamente, os senhores ouviram –, que, desde 2001, participam da Semana Mundial da Amamentação, de um tra balho de esclarecimento. Neste ano, no Rio Grande, 653
carteiros, de 24 Municípios gaúchos, estarão empenhados em entregar, durante o mês de novembro, material
impresso educativo em todas as casas onde houver
gestantes ou mães de bebês.
Todos os funcionários e funcionárias da ECT en volvidos nessa tarefa foram capacitados por técnicos da
Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul
para orientar e dirimir as principais dúvidas da população
sobre o aleitamento. Aos funcionários da ECT do Rio
Grande do Sul eu também quero estender os nossos
cumprimentos pelo excelente serviço de utilidade pública prestado em benefício das futuras gerações e das
mulheres brasileiras.
Faz ainda parte das atividades da Semana da
Amamentação no Rio Grande do Sul a inclusão dos sete
Bancos de Leite do Estado no Programa Nacional de
Qualidade em Banco de Leite Humano, por iniciativa da
SES/RS. Em outubro, técnicos das 19 Coordenadorias
Regionais de Saúde e das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipais foram capacitados para fiscalizar o cumprimento da Norma Brasileira para Comercialização de
Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância.
A nova legislação, como é do conhecimento das
Srªs e Srs. Senadores, editada em agosto de 2002 pelo
Ministério da Saúde proíbe a propaganda em rádio, jornal e televisão de bicos, chupetas e mamadeiras, além
de determinar normas para a rotulagem dos alimentos
infantis – medidas que foram discutidas no Congresso
Nacional, inclusive nesta Casa, defendidas pela Bancada Feminina do Congresso Nacional, e visam estimular a
amamentação.
A Organização Mundial da Saúde recomenda o
aleitamento exclusivo até o sexto mês de vida como
ação importante para a saúde tanto da mãe quanto da
criança. No Brasil, segundo levantamento realizado ainda em 1999, em todas as capitais e no Distrito Federal, a
taxa de aleitamento materno exclusivo no primeiro mês
de vida ficou em 53%, e, em Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul, em 59,9%.
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São resultados que evidenciam a atenção, a seriedade e o compromisso com que o Governo Democrático
e Popular do Rio Grande trata desse assunto, reconhecendo sua importância fundamental para a sobrevivência e qualidade de vida de nossas crianças e suas mães.
Srªs e Srs. Senadores, a amamentação é reconhecida como fundamental para proteger, promover e apoiar
a saúde dos bebês e crianças pequenas. Diversos estudos indicam que o leite materno possibilita o melhor desenvolvimento do cérebro da criança, melhora suas condições fisiológicas em geral e é um fator vital de prevenção de doenças. Desta forma, o aleitamento materno
pode salvar as vidas de mais de 1,5 milhão de bebês que
morrem todos os anos de doenças simples como diarréia e pneumonia.
Dentre os benefícios às mulheres, devemos destacar que o aleitamento materno é a continuidade psicológica fundamental da gravidez e do parto. O aleitamento
exclusivo também pode estimular o próprio sistema imunológico feminino, ajudar a retardar uma nova gravidez e
reduzir a necessidade de insulina em mães diabéticas.
Em longo prazo, também ajuda a mãe a evitar a osteoporose, bem como os cânceres de mama e de ovário. Em
média, com essa prática, seriam evitados 25 mil casos
de câncer de mama que acometem mulheres em todo o
mundo a cada ano. Cientistas ingleses descobriram que
o risco de uma mulher desenvolver esse tipo de câncer
diminui em cerca de 43% para cada doze meses em que
ela amamentou. O risco cai mais 7% por criança nascida. Eis, pois, um motivo a mais para incentivarmos o aleitamento materno.
Mundialmente, a saúde é reconhecida como direito
humano fundamental. O direito das meninas e mulheres
às melhores condições de saúde inclui o direito à informação completa e confiável; o direito à escolha e decisão quanto aos cuidados com sua saúde, reprodução e
alimentação infantil; direito à privacidade e confidencialidade e a condições saudáveis no local de trabalho e ambiente em que vive ou estuda.
Mulheres com boas condições de saúde têm maiores chances de conceber bebês saudáveis. No entanto,
mesmo as mulheres que não têm condições ideais de
saúde podem dar à luz e amamentar seus filhos e filhas
sem problemas. Todas necessitam, em todos os momentos de seu ciclo reprodutivo, de apoio e cuidados
para si mesmas e suas famílias.
Sr. Presidente, cabe ao Poder Público garantir o
acesso aos serviços de saúde para o bem-estar geral da
mulher e de seus filhos. No entanto, sabemos que o Brasil ainda tem muito a avançar em relação a essa garantia
fundamental. Os dados da mortalidade infantil em nosso
País ainda são constrangedores, de acordo com o Uni-
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cef. Em 2000, chegou a 29,6 por mil crianças nascidas
vivas; a Argentina teve 18; o Uruguai, 15; o Chile, 10;
Cuba, 7, e países de renda alta de 4 a 7 por mil nascidos
vivos.
Não temos ainda a garantia de leitos para a internação em maternidades nas várias regiões do País. A
atenção ao recém-nascido é insuficiente, com número limitado de leitos em UTIs neonatais, provocando superlotação em várias unidades hospitalares com graves
conseqüências. A promoção da saúde da gestante e da
criança não tem sido uma preocupação prioritária para a
redução das complicações na gestação, parto e dos
agravos à saúde do recém-nascido.
Portanto, não temos dúvida de que a saúde da mulher e das crianças brasileiras, além da fome, da habitação, da geração de emprego, da distribuição de renda,
será tema da mais alta prioridade no Governo de nosso
Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. No atendimento das crianças e adolescentes, respeitadas as ne cessidades regionais, são compromissos do próximo
Governo, dentre outros:
– impulsionar políticas públicas para a
atenção à saúde da mulher e da criança;
– garantir assistência a gestantes, com
pré-natal e vinculação às maternidades;
– incentivar a assistência ao parto humanizado e ao recém-nascido, valorizando os
Hospitais Amigos da Criança;
– estimular o aleitamento materno e a
ampliação dos bancos de leite humano;
– ampliar a oferta de leitos em UTIs ne onatais;
– incentivar o alojamento conjunto, a
atenção integral nas diferentes fases de cres cimento e desenvolvimento da criança;
– promover a atenção especial ao combate à violência infantil, seja ela doméstica, sexual e/ou simbólica.
Nosso Governo, o Governo do nosso Presidente
Lula, assumirá o compromisso de assegurar tratamento
diferenciado e efetivo para a população feminina, priorizando as seguintes ações públicas:
Redução dos coeficientes de mortalidade materna
por meio:
– do acesso a serviço de saúde de boa
qualidade a todas as mulheres gestantes, incluindo o atendimento ao pré-natal, parto e
pós-parto;
– do acesso a leitos de maternidade
para todas as gestantes;
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– de mecanismos de referência e contra-referência e de laboratórios como forma de
reduzir a mortalidade materna;
– do incentivo ao funcionamento de comitês de prevenção à morte materna com a
participação da sociedade civil;
– do acesso à informação sobre todos
os métodos de planejamento familiar, respeitando a livre escolha das mulheres;
– da implementação de estratégias para
o atendimento ao parto humanizado; e
– do incentivo ao atendimento nos serviços de saúde da rede pública para mulheres e
adolescentes em situação de violência sexual
e doméstica, por meio de ações integradas
multidisciplinares.
Também estão previstas para as mulheres em geral:
– redução dos índices de incidência do
câncer – de colo de útero e mama, especialmente – por meio de ações preventivas e educativas e do atendimento nas unidades de sa úde e nos hospitais de referência, com garantia da realização de exames diagnósticos e de
tratamento para os casos positivos; e
– desenvolvimento da atenção integral à
saúde da mulher, no período de climatério e na
terceira idade.
Dessa forma, neste novo momento da história do
Brasil, devemos garantir os avanços almejados pela sociedade brasileira e reivindicados em anos de luta do atuante movimento de mulheres em nosso País, visando a
melhoria da qualidade de vida de nossa população desde os primeiros instantes de vida.
Registramos a importância de termos uma campanha nacional de estímulo à amamentação das nossas
crianças, pedindo para que todos os Estados e Municípios deste País atentem para esse assunto, pois falar da
saúde da mulher e da criança é garantir e prolongar a
vida, cada vez mais, de todas as pessoas.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Emilia Fernandes, o Sr. Presidente Ramez Tebet, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Com muito prazer, concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, o
Senador mais votado do Paraná.
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O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Carlos Wilson, obrigado pela referência.
Srªs e Srs. Senadores, na segunda-feira desta semana, participei de um evento muito importante, a que
estavam presentes algumas autoridades do Rio Grande
do Sul, Estado do Senador Pedro Simon. Estávamos em
Curitiba, comemorando os 100 anos de existência do
Sistema de Crédito Cooperativo do Brasil, o Sicredi, que,
hoje, só no Paraná, já tem mais de uma centena de
agências e tem como meta, até o ano de 2005, estar instalado em todos os Municípios do Paraná, financiando,
em especial e com prioridade, pequenos e médios agricultores.
É claro que a presença dos gaúchos naquele
evento se deu porque esse sistema de crédito foi criado
no Rio Grande do Sul, em 1902, portanto há 100 anos,
por um padre europeu que trouxe a experiência do crédito cooperativo para o Brasil e instalou a primeira cooperativa de crédito, evidentemente em instalações rudimentares. A credibilidade do sistema cooperativo brasileiro ajudou a consolidar esse sistema de crédito para financiar a agricultura brasileira.
Não tenho dúvida de que, como acontece nos países europeus mais desenvolvidos, onde, aliás, o cooperativismo começou, teremos, em alguns anos, o crédito
cooperativo, o Sicredi, sendo sustentáculo econômico
das cooperativas brasileiras. Também não tenho dúvida
de que o Governo, que se afasta há algumas décadas
do financiamento da produção agropecuária do País, vai
transferir, aos poucos, essa responsabilidade para a iniciativa privada, em especial para as cooperativas organizadas com o seu banco de crédito, o Sicredi.
Isso é muito importante, porque, se há uma dificuldade evidente do Governo Federal em financiar a produção agropecuária, é preciso que algum instrumento moderno o substitua. O Governo, principalmente por intermédio do Banco do Brasil, financiava o plantio, a comercialização das safras e o sistema produtivo nacional, em
especial o da agropecuária.
Nós temos mesmo que comemorar esse aniversário de 100 anos do sistema de crédito.
Mas, Sr. Presidente, quero falar também sobre o
Projeto de Lei do Cooperativismo, de minha autoria, que
há quase três anos está no Senado Federal e ainda não
teve seu relatório sequer apreciado. Num primeiro ins tante, houve a designação do relator, Senador Francelino Pereira, que, por algumas razões pessoais, não fez o
relatório e passou essa responsabilidade para o Senador Leomar Quintanilha.
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Sr. Presidente, fiz questão de falar, hoje, desta tribuna, para fazer um apelo ao Senador Leomar Quintanilha:
que S. Exª apresente seu relatório, porque existem três projetos que modernizam a legislação cooperativista no Senado Federal – o projeto de minha autoria, o projeto de autoria
do Senador José Fogaça e o projeto de autoria do Senador
Eduardo Suplicy.
É claro que defendo o meu projeto, e tenho uma razão muito especial para considerá-lo o mais apropriado
e oportuno: é que ele foi escrito pelas cooperativas brasileiras dentro do espírito que inspirou a sua criação.
Pelo princípio de que as cooperativas brasileiras é
que entendem melhor qual é o verdadeiro espírito do cooperativismo e qual deve ser o caminho a ser seguido
pelas cooperativas de produção, de trabalho, pelas cooperativas médicas, enfim, pelas cooperativas prestadoras de serviço, é que estou defendendo que o meu projeto seja apreciado urgentemente pelo Senado Federal.
Se esse projeto tivesse sido transformado em lei, não estaríamos agora sendo obrigados a lutar pela isenção do
PIS e do Cofins. Inclusive, a Câmara dos Deputados
deve votar hoje a medida provisória que tem como um
dos objetivos isentar as cooperativas brasileiras e a exportação da agroindústria brasileira do PIS e Cofins, porque há hoje o entendimento no Brasil de que se não aumentarmos o volume das exportações, não faremos a
economia crescer e, por conseqüência, não vamos criar
os empregos necessários para abrigar o enorme contingente de trabalhadores desempregados que hoje aguardam uma solução para este que é o maior problema do
Brasil, o desemprego.
Se há a consciência de todos os Partidos, tanto
dos Partidos que hoje estão no Governo quanto dos Partidos que estarão no Governo a partir do dia 1º de janeiro,
de que é preciso fazer que a economia cresça, de que é
preciso abrir novos mercados, de que é preciso dar ao
Brasil poder de competir com mais eficiência, é preciso
considerar que devemos aprovar a medida provisória
que contém a proposta de isenção do PIS e Cofins. Só
que isso se tornou necessário porque não se votou a
tempo o projeto de lei que apresentei para modernizar a
legislação cooperativista em nosso País.
Defendo, no meu projeto, não apenas a isenção do
PIS e Cofins para as cooperativas, mas que as cooperativas de trabalho e as cooperativas médicas também sejam
isentas do pagamento dos 15% de seguridade social que
hoje praticamente retiram a sua capacidade de competir,
porque, evidentemente, as empresas da iniciativa privada
que não estão organizadas em cooperativas e que não pagam os 15% de seguridade social acabam sendo beneficiadas e as cooperativas que deveriam ser estimuladas a se
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organizar são desestimuladas e muitas delas, inviabilizadas.
Eu defendo a aprovação deste projeto como forma
de estabelecermos um novo patamar de desenvolvimento das nossas cooperativas. Não é possível ignorar
que foram as cooperativas brasileiras as responsáveis
pelo desenvolvimento agroindustrial do nosso País, porque 60% da produção agropecuária dos Estados do Sul
e uma boa parcela da produção agropecuária do Brasil
são, hoje, comercializadas por cooperativas; portanto,
são produzidas por cooperados ligados a um tipo de cooperativa no Brasil.
Devemos reconhecer a importância deste modelo
cooperativista que se instalou para desenvolver, ao lado
do cooperativismo de crédito, o cooperativismo da pro dução e do trabalho, para que tivéssemos este avanço
significativo que a agricultura brasileira experimentou,
especialmente nos últimos anos.
Lembro que, no início dos anos oitenta, o Brasil
plantava a mesma área que planta hoje e a produção era
a metade da atual, o que significa que, praticamente, duplicamos a produtividade em função do alto nível de tecnologia que hoje temos na nossa agricultura. Devemos
isso, sem nenhuma dúvida, a este instrumento muito poderoso que representa o cooperativismo brasileiro.
Por essa razão, Sr. Presidente, faço um apelo ao
Senador Leomar Quintanilha, para que elabore o relatório a respeito do meu projeto de lei que tenta modernizar
a legislação do cooperativismo, de modo que os Senadores possam votá-lo. Solicito também à Mesa que participe deste esforço, a fim de que votemos ainda nesta legislatura o projeto de minha autoria, porque, se ingressarmos no próximo ano com todas as reformas a serem
apreciadas nesta Casa, dificilmente teremos oportunidade de votar a proposição atinente ao cooperativismo.
Peço a atenção da Mesa, do Senador Leomar Quintanilha, Relator do projeto, e dos Senadores que presidem as Comissões nas quais tramita este Projeto de Lei
do Cooperativismo. Aqui está o Senador Lúcio Alcântara,
membro da Comissão de Assuntos Econômicos, a quem
faço um pedido especial: que coloque o Projeto de Lei do
Cooperativismo na pauta da reunião de terça-feira da
próxima semana, a fim de que a Comissão o aprecie, e
nós possamos pedir urgência para votá-lo aqui no plenário. É o que solicito ao Senador Leomar Quintanilha, que
já deveria ter apresentado o relatório, mas que, por alguma razão, ainda não o fez.
Pretendo fazer, na próxima semana, um requerimento. Caso este relatório não seja apresentado, vou
pedir que o projeto venha diretamente ao plenário do Senado, para que seja apreciado aqui, porque há mais de
dois anos estou aguardando o relatório para votarmos o
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Projeto de Lei de Modernização do Cooperativismo brasileiro.
É o apelo que faço a todos aqueles que têm a responsabilidade de proporcionar ao cooperativismo brasileiro uma lei que permitirá o seu fortalecimento, que im plicará também o fortalecimento da agricultura e da agroindústria brasileiras, setores fundamentais para a criação de empregos e para o enfrentamento do enorme desafio do desemprego em nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Mesa,
atendendo ao apelo do Senador Osmar Dias, solicitará
do Senador Leomar Quintanilha que agilize o seu parecer na Comissão de Assuntos Econômicos, conforme foi
dito aqui pelo Senador Lúcio Alcântara.
Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Os Srs.
Senadores Romero Jucá e Moreira Mendes enviaram
discursos 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, como é de amplo conhecimento, a Pastoral da Criança, órgão de ação social
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
foi novamente indicada, pelo Governo brasileiro, como
candidata ao Prêmio Nobel da Paz. A simples indicação,
em caráter oficial, já confere à entidade uma honraria altamente significativa, embora não lhe garanta o reconhecimento e a projeção em níveis internacionais, como
bem merece.
De fato, essa indicação, ora renovada, reflete a acurada sensibilidade e o senso de justiça do Presidente Fernando Henrique Cardoso e deve merecer o apoio de todo o
povo brasileiro, em face do trabalho ecumênico e suprapartidário da Pastoral da Criança, desenvolvido em 32.733
comunidades organizadas, nos bolsões de miséria de
3.555 municípios brasileiros.
Ao analisar a atuação da Pastoral da Criança,
compreende-se perfeitamente o empenho e o entusiasmo do Presidente da República em indicá-la para o Prêmio Nobel da Paz.
Se já no ano passado tive a honra de indicar sua
candidatura, volto a fazê-lo agora com renovada intensidade, já que a Pastoral da Criança, organização que
conta com aproximadamente 155 mil agentes, voluntários da própria comunidade, e presta assistência a mais
de um milhão de famílias e um milhão e meio de crianças, desde então só fez crescer.
Após destacar que o sucesso da Pastoral tem propiciado a expansão dessa experiência em outros países,
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da África e da América Latina, Fernando Henrique enfatizou:
Acredito que este é, mais do que nunca, o momento propício de se reconhecer internacionalmente, por
meio de um prêmio da relevância do Prêmio Nobel da
Paz, os méritos desta iniciativa que une esforços da sociedade civil para se atingir o bem mais almejado por to dos os povos: a paz. Paz que deve ser entendida e buscada em sua dimensão mais ampla e que se traduz na
promoção e vivência plena da dignidade humana por todos os indivíduos.
Srªs e Srs. Senadores, os números da Pastoral da
Criança nos dão uma boa idéia do alcance e da importância de seus programas: atuando nas 27 Unidades Federativas, a Pastoral esteve presente, no ano passado, em 64%
dos municípios brasileiros, por meio de 5.317 paróquias. Ao
todo, foram cadastradas 32.743 comunidades, nas quais a
Pastoral acompanhou, pelas médias mensais de assistência, 1milhão 135 mil famílias; 76 mil gestantes; 1milhão 635
mil crianças menores de 6 anos; e 23 mil idosos. A par disso, desenvolveu 60 projetos alternativos de geração de
renda e alfabetizou 27 mil e 500 jovens e adultos.
A entidade age exclusivamente em áreas pobres e
miseráveis, cujos moradores enfrentam dramas quase
sempre decorrentes da desigualdade social, como o desemprego, a falta de moradia, o alcoolismo, a violência, a
desagregação familiar, as drogas, o analfabetismo e a
fome. Para reverter essa situação, utiliza intensamente o
trabalho capilarizado dos líderes comunitários, que geralmente atuam na própria vizinhança. Essa condição é essencial, de acordo com os dirigentes da Pastoral, para identificar focos de dificuldades no relacionamento entre as famílias e as pessoas da comunidade; e também para organizar e mobilizar essas populações para participarem das
decisões nas políticas públicas do seu interesse.
A população infantil de até seis anos de idade
constitui o público-alvo prioritário da Pastoral da Criança.
Sua ação em favor da paz se evidencia na compreensão de que toda criança “é uma semente de paz ou de
violência, que, para crescer e dar bons frutos, precisa de
muita atenção e carinho”. Essa postura é enfatizada na
publicação A Paz Começa em Casa, da própria entidade, observando que “uma cultura de paz começa ainda
no período de gestação e vai se consolidando nos primeiros anos de vida da criança, no convívio com a família, vizinhos e na escola”.
Entre as ações básicas da Pastoral, como saúde,
nutrição, promoção da cidadania e educação, os resultados são altamente significativos. O combate à mortalidade e à desnutrição infantil, por exemplo, registra índices
admiráveis, como a redução da mortalidade infantil a
menos de 13 óbitos por mil crianças nascidas vivas, en-
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quanto a nacional, em 1999, foi de 34,6 óbitos por mil
nascidos vivos.
No que diz respeito à desnutrição, os resultados
são igualmente invejáveis. No grupo de 1 milhão 635 mil
crianças assistidas, somente 6,4% se encontravam desnutridas. Esses índices são ainda mais significativos se
levarmos em conta que a Pastoral atua em bolsões de
grande miséria, onde a desnutrição e a mortalidade in fantil ocorrem com freqüência e gravidade superiores à
média nacional.
O mais impressionante na ação da Pastoral, Srªs e
Srs. Senadores, é que seu custo é irrisório: nada mais que
meio dólar mensal por criança, considerando todos os gastos com administração, produção e distribuição de materiais educativos, treinamentos e acompanhamento das atividades desenvolvidas nas comunidades. Em 2001, os recursos recebidos pela Pastoral da Criança, oriundos de
verbas governamentais, iniciativas empresariais e doações, equivaleram a 8 milhões e 300 mil dólares. Se não
pudesse contar com os voluntários – verdadeiros heróis
anônimos, que contribuem para melhorar a qualidade de
vida desses nossos irmãos brasileiros –, essa ação social
não ficaria por menos de 70 milhões de dólares.
A paz é uma cultura e depende de investimentos
de médio e longo prazos nas raízes da sociedade. Por
entender assim, a Pastoral da Criança procura cuidar da
semente, prevenindo situações de marginalidade, de
hostilidade entre grupos e de degradação no ambiente
familiar.
Por tudo isso, faço questão de endossar a indicação feita pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Espero, sinceramente, que os esforços dessa entidade
sejam reconhecidos internacionalmente e que o Prêmio
Nobel da Paz, se a ela for concedido, resulte em maior
divulgação desse trabalho abnegado de promoção da
cidadania e de construção de uma paz perene.
Muito obrigado!
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Parlamento brasileiro
tem sido, por vezes, acusado de negligente ou de açodado, quando se debruça sobre temas delicados e considerados urgentes pela sociedade. Se as acusações procedem ou não, isso é assunto para um próximo discurso,
mas o que é certo é que o Senado tem que cumprir o seu
trabalho. Encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o PLS de nº 134 de 2001 (origem PL
5.48312001) para ser relatado pelo Senador Francelino
Pereira, após será encaminhado à Comissão de Assuntos Sociais, na qual foi designado relator. O projeto trata
da modificação do art. 618 da CLT. Vejo, com satisfação,
que o Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, colocou
entre as prioridades de seu governo, a realização de
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uma reforma trabalhista que não revogue nenhum direito dos trabalhadores brasileiros.
Esse é exatamente o propósito do projeto. Na Câmara dos Deputados muitas dúvidas foram suscitadas e
aconteceram acaloradas discussões. No âmbito do Se nado Federal, eminentes Senadores pleitearam a retirada do regime de urgência, para que houvesse a possibilidade de aprofundar o debate sobre a matéria. A urgência foi retirada.
Dez meses se passaram. Cessaram os debates.
Debrucei-me sobre estudos e pareceres de vários especialistas na matéria. Verifiquei que a imprensa e a opi nião pública foram mal informadas a respeito do projeto.
Tive a oportunidade de observar que durante a
campanha eleitoral recém-terminada, muitos candidatos
passaram para os eleitores informações falsas e que
nada têm a ver com o espírito e os mecanismos do PLS
134, de 2001. Parlamentares candidatos relataram ter sofrido um verdadeiro patrulhamento ideológico por terem
votado a favor do referido projeto na Câmara dos Deputados, sendo acusados de querer acabar com os direitos
dos trabalhadores, quando nada disso tem sustentação
na peça que ora examinamos na Comissão de Assuntos
Sociais. Durante esses dez meses, tive a oportunidade
de juntar as principais dúvidas e objeções levantadas
contra o projeto de lei, algumas por falta de informação e
outras por pura maldade.
É muito importante que essa matéria continue a ser
discutida. Estou requerendo a realização de Audiência
Pública na Comissão de Assuntos Sociais, oportunizando a participação dos representantes das partes interessadas e de membros da equipe de transição do novo
Governo, para, nesta Legislatura, esclarecermos a Nação e os Parlamentares, e cumprirmos o nosso dever.
A Audiência Pública deverá nos dar a dimensão e
o alcance da proposta, fora do calor das disputas eleitorais. A verdadeira importância do PLS 134 repousa na redução da informalidade no mercado de trabalho e, num
médio prazo, aumentará a geração de empregos de melhor qualidade, todos eles protegidos pelas leis trabalhista e previdenciária.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, precisamos
ser claros. Temos de ler e entender o que está escrito no
PLS 134. O projeto não retira um só direito dos trabalhadores. Além disso, é de caráter facultativo. Conta
com a participação e fiscalização dos sindicatos e das
centrais sindicais nas negociações coletivas. E é de ca ráter experimental, ou seja, vigência de apenas dois
anos, após o que será reavaliado.
Nesse sentido, a introdução da nova mecânica de
negociação coletiva, repito, de forma voluntária, constitui
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um grande avanço no processo de modernização das
leis trabalhistas que o Presidente eleito deseja levar
avante, com a rigorosa observância dos direitos atuais
dos trabalhadores brasileiros. É isso que pretendo da audiência pública: uma oportunidade para um exame desapaixonado de uma lei que é boa para os trabalhadores,
para as empresas e para os cofres da Previdência Social.
Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade, entretanto, para apresentar a esta Casa, de forma resumida,
as grandes dúvidas e principais desentendimentos em
torno do projeto. Pretendo encaminhar isso aos que fo rem convidados para a audiência pública para que partamos de algo objetivo e concreto, e não de slogans e
convulsões emocionais. Estas são as perguntas mais
freqüentes.
1º – Quais são os direitos revogados pelo
projeto aprovado pela Câmara dos Deputados?
Nenhum. Todos os direitos serão mantidos. O PLS
134 apenas abre uma porta para empregados e empregadores negociarem, voluntariamente, e com a ajuda
dos sindicatos e das centrais sindicais, o que acharem
mais vantajoso para aquele momento.
2º – Foi amplamente divulgado que esse projeto, se aprovado, retiraria dos empregados o 13º
salário, as férias, o FGTS, a aposentadoria, a licença à gestante. Isso procede?
Isso não procede. Todos esses direitos continuam
assegurados. O professor Amauri Mascaro, especialista
no assunto, diz que o projeto aprovado pela Câmara dos
Deputados excluiu da negociação direitos muito fortes, a
saber:
(1) os dispositivos constitucionais; (2) as leis complementares; (3) os direitos previdenciários; (4) as nor mas tributárias; (5) o FGTS; (6) o vale transporte; (7) o
programa de alimentação; (8) as normas de segurança e
saúde no trabalho.
São exclusões de grosso calibre. Só no campo
constitucional, são inegociáveis os seguintes direitos:
(1) FGTS; (2) férias; (3) abono de férias; (4) licenças
maternidade paternidade; (5) aposentadoria; (6) indenização por dispensa imotivada; (7) jornada semanal de
44 horas (a não ser o previsto na Lei 9.601198 – Banco
de Horas); (8) jornada diária de 6 horas para sistemas de
revezamento (a menos o previsto na própria Constituição); (9) adicional de 50% nas horas extras; (10) acréscimo de 113 da remuneração das férias; (11) licença-paternidade de 5 dias; (12) idade mínima de 16 anos para trabalho; (13) isonomia salarial entre avulsos e empregados; (14) estabilidade da gestante; (15) estabilidade de dirigente sindical e membro da CIPA; (16) participação nos
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lucros, ou resultados e gestão da empresa; (17) direito de
greve.
Segundo Mascaro, estão fora da negociação também:
(1) as normas de direito público do trabalho (registro
em carteira, fiscalização do trabalho, homologação de
rescisões; etc.);
(2) o direito penal do trabalho (retenção dolosa do
salário, omissão de documentos da Previdência Social,
etc.); (3) a organização sindical; (4) e as sentenças da
Justiça do Trabalho e outros. (“Limites da Negociação
Coletiva na Perspectiva do Projeto de Flexibilização da
CLT”, Revista LTr, vol. 65, dezembro de 2001).
3º – Por que a imprensa divulgou tanto que o
PLS 134 seria destruidor de direitos?
Quem citou esses direitos seriam negociáveis estava mal informado ou agiu de má-fé. Isso não pode
acontecer quando se está examinando uma mudança
que objetiva melhorar as condições dos trabalhadores,
das empresas e do Brasil – e não piorar.
4º – Os empregadores podem coagir seus
empregados a aceitarem o que não querem?
Não. Nada pode ser negociado na base individual.
Tudo tem de passar pelos sindicatos ou centrais sindicais. Para se decidir qualquer coisa, o sindicato terá de fazer uma reunião com os empregados, explicar os prós e
contra da proposta do empregador e, livremente, por
meio de voto democrático, a assembléia decidirá. Se os
trabalhadores acharem que a proposta do empregador
não é boa, não devem aprová-la e tudo continuará como
está, com todas as proteções da CLT e da Constituição
Federal.
5º – Mas não pode haver sindicalistas de
má-fé que acabam fazendo acordos lesivos aos
empregados?
Esse tipo de traição é impossível. Repetindo, as
decisões serão tomadas em assembléias especialmente marcadas para isso. O que for ali deliberado os sindicalistas terão de cumprir. Se não cumprirem deixarão de
ser sindicalistas, pois jamais serão reeleitos na próxima
eleição.
6º – Mas, afinal, o que pode ser negociado?
São poucas coisas. Esse é o espírito do projeto de
lei. Fazer uma reforma gradual e cautelosa. Dar às partes a segurança de que não percam. No fundo, são negociáveis apenas as “condições de trabalho” que se referem ao contrato individual de trabalho (art. 468 da
CLT):
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(1) a compensação de horários dentro dos limites
constitucionais; (2) a redução da jornada de trabalho; (3)
a exclusão ou inclusão do tempo in itinere na jornada;
(4) a jornada de tempo parcial; (5) o número de horas extras compensáveis; (6) a condição de gerentes e executores de cargos de confiança; (7) a duração dos intervalos; (8) os dias de concessão nos quais recairá o repouso semanal; (9) o período que se caracteriza como noturno; (10) o percentual do adicional noturno; (11) a forma de
marcação de ponto; (12) o contrato por prazo determinado.
7º – O que pode acontecer com o 13º salário?
O valor de um mês de salário está assegurado na
Constituição Federal e é inegociável. A CLT, porém,
manda pagar o 13º salário em duas parcelas no mês de
dezembro. Digamos que uma empresa que esteja em dificuldade financeira para fazer esses pagamentos tão
próximos um do outro recorra a um banco para tomar um
empréstimo a ser pago em seis meses. Ela vai ter de pagar juros de 25% a 30% nesse período. Isso agravará
ainda mais as suas dificuldades, levando-a a dispensar
empregados. Mas, se empregados e empresa, com a
assistência do sindicato ou da central sindical, concordarem que esse pagamento seja feito em 3 vezes, a em presa evitará os juros, manterá o seu quadro de pessoal
e a solução terá o amparo da lei. Essa é a vantagem do
projeto. Evitar desastres sociais. Mesmo assim, se os
empregados não quiserem ou o sindicato não aceitar,
nada poderá ser feito. Tudo permanece como está. Ninguém é obrigado a negociar.
8º – Quais os outros exemplos desse tipo?
O mesmo pode ser aplicado às férias e ao abono
de férias. Se empregados e empregadores, assistidos
pelos sindicatos ou centrais sindicais, concordarem em
dividir as férias em três vezes, para ajudar a empresa a
enfrentar seus problemas e evitar demissões de trabalhadores, a nova lei permitirá isso. Ou seja, não há ne nhuma revolução por trás desse projeto de lei. Trata-se
de uma reforma branda e, mesmo assim, sujeita à vontade das partes.
9º – Ao permitir negociar abaixo dos mínimos da CLT, isso não é perda?
Como diz um outro especialista em relações do trabalho, “muitas vezes, negociar para baixo é a única maneira de ganhar”. E ele dá um exemplo concreto. “Os
3.000 trabalhadores da Volkswagen, que iam perder o
emprego em 2001, resolveram ceder no salário em troca
do emprego. Foi um ganho que hoje só pode ser obtido
cedendo salário. Com a nova lei, poder-se-á manter o
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salário, e negociar outros itens” (José Pastore, “Reforma
da CLT: as Dez Grandes Dúvidas”, in O Estado de S.
Paulo, 04/12/2001).
10 º – Não é melhor fazer uma reforma sindical primeiro, para que todos os sindicatos fiquem
fortes?
Neste ponto, Pastore diz que teoricamente sim.
Mas isso envolve mudar o art. 80 da Constituição Federal: quatro votações com maioria qualificada sobre um
assunto tecnicamente complexo e em torno do qual há
uma grande divisão de opinião dentro dos sindicatos –
uma mudança muito mais difícil do que aprovar uma lei
ordinária.
11º – Quem vai se beneficiar dessa nova
lei?
Em primeiro lugar, quem trabalha na informalidade
sem nenhuma proteção social – cerca de 42 milhões de
pessoas! Quando adoecem, eles não têm licença remunerada; quando perdem o emprego, não contam com
FGTS ou seguro-desemprego; quando envelhecem não
tem aposentadoria; e quando morrem, nada deixam para
sua companheira ou companheiro.
Em segundo lugar, quem está desempregado. Reduzindo o déficit da Previdência Social – via formalização – reduz o déficit do Tesouro Nacional. Em conseqüência, diminui a pressão do Governo por empréstimos
no mercado e os juros caem. Com juros mais baixos, as
empresas (e o próprio Governo) investem mais, e geram
empregos.
12º – Quais os riscos para quem já está em pregado com base na CLT atual?
Os 28 milhões, que gozam da proteção atual,
continuarão usufruindo dela, a menos que decidam
buscar coisa melhor. E tudo será gradual.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores o próprio
Prefeito Antônio Palocci, coordenador da equipe de
transição do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já anunciou grande interesse do Governo petista
em reacender a discussão sobre a flexibilização da
CLT. Nesse contexto, não cabe outra decisão à CAS
senão abrir o debate num raio, o mais amplo possível,
convocando as centrais sindicais, as associações patronais, órgãos da Justiça e outros interessados para
uma participação responsável no processo de modificação da CLT.
Na verdade, o projeto de lei em apreço, de iniciativa do Presidente Fernando Henrique, destina-se a al-
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terar as regras das convenções ou acordos coletivos
firmados por manifestação expressa das partes envolvidas. Pelo projeto, tais acordos e convenções, livremente acertados, se sobreporiam ao texto da lei. Evidentemente que tamanhas modificações suscitam
desconfianças e inquietações de toda ordem. Se, de
um lado, a flexibilização da CLT poderá ajudar o mercado de trabalho, fortalecendo o poder de negociação
dos sindicatos, de outro, poderá ensejar a eliminação
dos direitos assegurados aos trabalhadores com me nor tradição de barganha.
Desse modo, nada mais oportuno do que patrocinar um debate que possa esclarecer todas as dúvidas em questão, que possa assegurar aos trabalhadores menos assistidos certa tranqüilidade sobre as mudanças em vista. Para mim, a verdadeira importância
do PLC 134, de 2001, repousa na redução da informalidade no mercado de trabalho, proporcionando a geração de empregos de melhor qualidade, sem que se
abra mão da rede de proteção das leis trabalhistas e
previdenciárias.
Nessa lógica, Sr. Presidente, a proposta de uma
grande audiência pública no âmbito da CAS adquire, enfim, maior legitimidade, na medida em que propiciará a
participação dos representantes das partes interessadas
e de membros da equipe de transição do novo Governo,
para que, ainda nesta Legislatura, esclareçamos à Na ção e aos Parlamentares todos os detalhes do PLC 134,
de 2001.
Como bem observam V. Exªs, esse projeto de lei
foi cercado de desinformação e má-fé. Trata-se de uma
medida que preserva todos os direitos dos trabalhadores. Trata-se de uma medida absolutamente democrática, pois só negocia quem quer. Trata-se de uma medida
cautelosa, pois os direitos negociáveis são poucos de
modo a dar às partes a possibilidade de avaliar o novo
mecanismo.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
penso ser de nosso dever patriótico voltar a examinar
esse projeto com isenção e dizer sim ou não com base
em argumentos sólidos e não em falsidades.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – 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
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Está encerrada a sessão.
( Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 minutos.)
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SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
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Chefe: WILL DE MOURA WANDERLEY
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Secretários:

FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508)
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JANICE DE CARVALHO LIMA (Ramal 3511)
IRANI RIBEIRO DOS SANTOS (Ramal 4854)
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Secretários:

MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA (Ramal: 3520)
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MARIA CONSUELO DE CASTRO SOUZA (Ramal: 3504)
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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)
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ANAIS DO SENADO
FEDERAL
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
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PR- 2401/2407
GO- 2032/2033

BA- 3173/74

TO- 4070/71

MG- 2321/2322

ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001
REUNIÕES:
SECRETÁRIO:
- SECRETARIA: 311-3516/4605
FAX: 311-4344

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

(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 08.10.2001, passando a membro suplente da Comissão, por cessão, em
10.10.2001.
(2) Passou a membro suplente na Comissão, em 17.10.2001.
(3) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
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2.1) - COMISSÃO
DE
ASSUNTOS
SOCIAIS
ANAIS DO
SENADO
FEDERAL
NOVEMBRO 2002
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
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2.2) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ANAIS DO
SENADO FEDERAL
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
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2.3) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ANAIS DO SENADO
FEDERAL
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
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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 –
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FEDERAL
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
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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:
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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
NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

911

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
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

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

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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914

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

915

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

916

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
ANAIS DO SENADO FEDERAL

917

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
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COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL
ANAIS DO SENADO FEDERAL
NOVEMBRO
(Representação Brasileira)

2002

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

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MEMBROS TITULARES

919

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

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
Parecer nº 990, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 263, de 2002 (nº 1.049/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Obra
de Assistência Paroquial de Cachoeira - OAPC a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cachoeira, Estado da Bahia
.
Parecer nº 991, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 283, de 2002 (nº 1327/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Itagibá a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Itagibá,
Estado da Bahia
.
Parecer nº 992, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 289, de 2002 (nº 1.365/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a ABCI
- Associacão Beneficente e Cultural Comunitária
de Inhambupe a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Inhambupe, Estado da
Bahia
.
Parecer nº 993, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 295, de 2002 (nº 1.389/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária Nossa Senhora da Concei
ção a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Tabocas do Brejo Velho, Estado da
..
Bahia
Parecer nº 995, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 303, de 2002 (nº 1.431/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura
Nossa Senhora da Conceição de Euclides da Cunha
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Euclides da Cunha, Estado da Bahia....

Pág.

Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2002,
que dispõe sobre o investimento em ações com
recursos depositados em contas vinculadas do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
À Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão
..
terminativa

718

ANTÔNIO CARLOS VALADARES
615
Demonstra sua solidariedade com o Presiden
te eleito Luiz Inácio Lula da Silva pela sua posição
..
de priorizar o combate à fome

680

ARLINDO PORTO
617

618

620

623

Parecer nº 996, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 321, de 2002 (nº 1.499/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Quintal do Samba a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
..
Viçosa, Estado de Minas Gerais
Parecer nº 1.001, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
344, de 2002 (nº 1.469/2001, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão Cultural e Educativa
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Guarda Mor, Estado de Minas Gerais..
Parecer nº 1.003 de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 347, de 2002 (nº 1.474/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação dos Amigos da Cultura do Brejo das Almas
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Francisco Sá, Estado de Minas Gerais.
Parecer nº 1.004 de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
349, de 2002 (nº 1.476/2001, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão à

624

632

635

II
Pág.

Rádio FM de Iporá Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Canápolis, Estado de Minas Gerais .....
Parecer nQ 1006 de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 361, de 2002 (n Q 1.151/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Comu
nidade de Jesus a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bom Sucesso, Estado de
Minas Gerais. .
..
.
Parecer nQ 1.009 de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 390 (n Q 1.421/2001, na Câmara dos Deputados),
de 2002, que aprova o ato que autoriza a AR CC
- Associação Remediense Comunitária de Comu
nicação a executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Senhora dos Remédios, Estado
de Minas Gerais
..

do Rio Grande do Sul no incentivo ao aleitamento
materno
.
FREITAS NETO

639

643

655

614
679

CHICO SARTORI
Agradece o Ministro da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Pratinide Morais, pela retirada,
do Estado de Rondônia, da área de risco da Febre
..
Aftosa..
.
EMILlA FERNANDES
Registra a comemoração da Semana Mundial
da Amamentação, destacando as ações do Governo

Parecer nQ 999, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 338, de 2002 (n Q 1.317/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a AS
BOM - Ação Social "Benedita Barbosa dos Santos"
de Bom Jesus  PI (Associação de Radiodifusão
Comunitária-ARCOM) /RCBJ - Rádio Comunitária
Bom Jesus FM  Bom Jesus/PI a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Je
..
sus, Estado do Piauí.

629

Q

BERNADO CABRAL
Parecer nQ 989, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 255, de 2002 (n Q 1.256/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Novo Milênio a executar serviço de radiodi
fusão comunitáriana cidade de Umuarama, Estado
do Paraná
..
Apóia integralmente o colega em sua manifes
tação. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.

740

636

BENíCIO SAMPAIO
Parecer nQ 1.016 de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 461, de 2002 (n Q 1.684/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza o Centro
Beneficente de Combate a Tuberculose e Malária
de Esperantina a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Esperantina, Estado do
Piauí
.

Pág.

Parecer n 1.000, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 340, de 2002 (n Q 1.456/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Desenvolvimento Comuntário do Morro
do Chapéu do Piauí - ADECOM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Morro do
Chapéu do Piauí, Estado do Piauí
..
Parecer nQ 1.005 de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 359, de 2002 (n Q 1.409/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fun
dação Luís Ribeiro da Silva a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Monsenhor
........
Gil, Estado do Piauí

630

637

Parecer nQ 1.015 de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nQ
459, de 2002 (n Q 1.678/2001, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga a concessão
à Fundação 14 de Agosto para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagem na cidade de
..
Parnaíba, Estado do Piauí

653

Faz um apelo ao governador eleito do Piauí,
Wellington Dias, e ao Presidente eleito Luiz Inácio
Lula da Silva, para que sejam suspensas as privati
zações da Companhia Energética do Piauí (Cepisa)
.
e do Banco do Estado do Piauí.

725

JEFFERSON PÉRES

726

Retrata a pressão dos governadores, dirigi
da ao Presidente eleito, para o refinanciamento da
..
dívida dos Estados
Defende o reajuste dos vencimentos dos par
lamentares, que, segundo sua posição pessoal, deve
vincular-se ao reajuste dos salários dos servidores
públicos. ..... .......

739

739

III
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JONAS PINHEIRO
Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2002, que
prorroga o prazo para a ratificação das concessões
e alienações de terras feitas pelos Estados em faixa
de fronteira, e dá outras providências, À Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão
terminativa, "" .. ",," ""." ." .... " "" ......... """ ..... ,, .....

684

JORGE BORNHAUSEN
Critica a paralisação da licitação para as obras
na rodovia B R-1 01, no trecho entre o município de
Palhoça/SC até a fronteira do Estado com o Rio
Grande do Sul e solicita a suspensão do novo edital
de licitação do Banco do Estado de Santa Catarina,
"
.
federalizado
"
,.. " .. ,.. ,

675

JOSÉ JORGE
Faz algumas considerações sobre a neces
sidade de adoção de políticas governamentais de
expansão da oferta de energia elétrica. ",," ...... ,,"
Projeto de Lei nº 76, de 2002-CN, que "Abre
ao Orçamento de Investimento, para 2002, em favor
de diversas empresas do Grupo Eletrobras, crédito
suplementar no valor total de R$416.466,087,00
(quatrocentos e dezesseis milhões, quatrocentos e
sessenta e seis mil, oitenta e sete reais), e reduz o
Orçamento de Investimento das mesmas em presas,
no valor global de R$767 ,330.212,00 (setecentos e
sessenta e sete milhões, trezentos e trinta mil, du
zentos e doze reais), para os fins que especifica".
(Mensagem nº 246, de 2002-CN - nº 929/2002, na
origem). À Comissão Mista de Planos, Orçamentos
" .. ".""
.
Públicos e Fiscalização.. "
Projeto de Lei nº 77, de 2002-CN, que "Abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União crédito suplementar no valor global de
R$78.540,619,00 (setenta e oito milhões, quinhen
tos e quarenta mil, seiscentos e dezenove reais),
em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário
e do Ministério Público da União, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".
(Mensagem nº 247, de 2002-CN - nº 930/2002, na
origem). À Comissão Mista de Planos, Orçamentos
"
.
Públicos e Fiscalização.. ""
Projeto de Lei nº 78, de 2002-CN, que "Abre
ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no
valor global de R$74.400.000,00 (setenta e quatro
milhões e quatrocentos mil reais), em favor da Jus
tiça Federal e da Justiça Eleitoral, para os fins que
especifica". (Mensagem nº 248, de 2002-CN - nº

2
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34
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931/2002, na origem). À Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização... """""" .. ,,.
Projeto de Lei nº 79, de 2002-CN, que "Abre
ao Orçamento Fiscal da União em favor do Mi
nistério da Defesa, crédito especial no valor de
R$3,1 00,000,00 (três milhões, cem mil reais), para
o fim que especifica", (Mensagem nº 249, de 2002
CN - nº 932/2002, na ori gem). À Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização..
Projeto de Lei nº 80, de 2002-CN, que "Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis
tério da Justiça e do Ministério da Defesa, crédito
suplementar no valor global de R$169.667.597,00
(cento e sessenta e nove milhões, seiscentos e
sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete
reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente", (Mensagem nº 250, de 2002
C - nº 933/2002, na origem), À Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Projeto de Lei nº 81, de 2002-CN, que "Abre
crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Saúde,
no valor de R$707.342.273,00 (setecentos e sete
milhões, trezentos e quarenta e dois mil, duzentos
e setenta e três reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente". (Mensa
gem nº 251, de 2002-CN - nº 934/2002, na origem),
À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização. ""." .. " ... " ... """""."" ...... """.",, ..
Projeto de Lei nº 82, de 2002-CN, que "Abre
crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Minis
térios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e do Desenvolvimento Agrário, no valor global de
R$28.205,505,00 (vinte e oito milhões, duzentos e
cinco mil, quinhentos e cinco reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".
(Mensagem nº 252, de 2002-CN - nº 935/2002, na
origem). À Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização... "." .. """ .. "" .. ,, ..... "".,"
Projeto de Lei nº 83, de 2002-CN, que "Abre
crédito especial ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios da Fazenda e do Desenvol
vimento Indústria e Comércio Ex1erior, no valor de
R$193.900.000,00 (cento e noventa e três milhões
e novecentos mil reais), para os fins que especifica",
(Mensagem nº 253, de 2002-CN - nº 936/2002, na
origem), À Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização. "." .. " ........ "".. "" .......
Projeto de Lei nº 84, de 2002-CN, que "Abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios da Previdência e
Assistência Social e do Trabalho e Emprego, crédito
suplementar no valor global de R$421.406,564,00
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(quatrocentos e vinte e um milhões, quatrocentos
e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orça
mentária vigente". (Mensagem nº 254, de 2002-CN
- nº 937/2002, na origem). À Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização........
Projeto de Lei nº 85, de 2002-CN, que "Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Mi
nistérios da Educação, da Cultura e do Esporte
e Turismo, crédito suplementar no valor global de
R$43.762.093,00 (quarenta e três milhões, sete
centos e sessenta e dois mil, noventa e três reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orça
mentária vigente". (Mensagem nº 255, de 2002-CN
- nº 938/2002, na origem). À Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização........
Projeto de Lei nº 86, de 2002-CN, que "Abre
ao Orçamento de Investimento para 2002, em fa
vor de diversas empresas estatais federais, crédi
to suplementar no valor to tal de R$6.294.845,OO
(seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil,
oitocentos e quarenta e cinco reais), para os fins
que especifica". (Mensagem nº 256, de 2002-CN
- nº 939/2002, na origem). À Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Projeto de Lei nº 87, de 2002-CN, que "Abre
crédito especial ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União, no valor
de R$2.875.000,OO (dois milhões, oitocentos e se
tenta e cinco mil reais), para o fim que especifica."
(Mensagem nº 257, de 2002-CN - nº 940/2002, na
origem). À Comissão Mista de Planos, Orçamentos
..
Públicos e Fiscalização
Projeto de Lei nº 88, de 2002-CN, que "Abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Educação, crédi
to especial no valor de R$240.988,OO (duzentos
e quarenta mil, novecentos e oitenta e oito reais),
para os fins que especifica". (Mensagem nº 258, de
2002-CN - nº 941/2002, na origem)
.
Projeto de Lei nº 89, de 2002-CN, que "Abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente
e da Integração Nacional, crédito suplementar no
valor de R$97.825.663,00 (noventa e sete milhões,
oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta
e três reais), para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente". (Mensagem nº 259,
.
de 2002-CN - nº 942/2002, na origem)
Projeto de Lei nQ 90, de 2002-CN, que "Abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$197 .811.440,00
(cento e noventa e sete milhões, oitocentos e onze
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mil, quatrocentos e quarenta reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".
(Mensagem nº 260, de 2002-CN - nº 943/2002, na
origem)
..
Projeto de Lei nº 91, de 2002-CN, que "Abre ao
Orçamento da Seguridade Social da União crédito
suplementar no valor global de R$4.459.032.1 02,00
(quatro bilhões, quatrocentos e cinqüenta e nove
milhões, trinta e dois mil, cento e dois reais) em
favor dos Ministérios da Previdência e Assistência
Social e do Trabalho e Emprego, para reforço de
dotacoes constantes da Lei Orçamentária vigente".
(Mensagem nº 261, de 2002-CN - nº 944/2002, na
origem)
.
Projeto de Lei nº 92, de 2002-CN, que "Abre
ao Orçamento Fiscal da União crédito suplemen
tar no valor de R$93.234.000,00 (noventa e três
milhões, duzentos e trinta e quatro mil reais), em
favor da Justica Federal para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente". (Mensa
gem nº 262, de 2002-CN - nº 945/20C2, na origem).
À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
..
e Fiscalização
Projeto de Lei nº 93, de 2002-CN, que "Abre
crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministé
rios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e
Gestão, da Integração Nacional e de Transferências
a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor
global de R$250.072.546,00 (duzentos e cinqüenta
milhões, setenta e dois mil, quinhentos e quarenta
e seis reais) para reforço de dotações consignadas
na Lei Orçamentária vigente". (Mensagem nº 263,
.
de 2002-CN - nº 946/2002, na origem)
Projeto de Lei nº 94, de 2002-CN, que "Abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor de diversos órgãos dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário e do Ministério
Público da União, crédito suplementar no valor glo
bal de R$3.201 .123.539,00 (três bilhões, duzentos
e um milhões, cento e vinte e três mil, quinhentos e
trinta e nove reais), para reforço de dotações con
signadas na Lei Orçamentária vigente". (Mensagem
nº 264, de 2002-CN - nº 947/2002, na origem) ..
Projeto de Lei nº 95, de 2002-CN, que "Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Justiça e do Ministério do Meio Ambiente, crédito
suplementar no valor global de R$120.003.735,00
(cento e vinte milhões, três mil, setecentos e trinta
e cinco reais), para reforço de dotações constantes
na Lei Orçamentária vigente". (Mensagem nº 265,
de 2002-CN - nº 948/2002, na origem)
.
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Projeto de Lei nº 96, de 2002-CN, que "Abre
crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Fazenda, de Encargos
Financeiros da União e de Operações Oficiais de
Crédito, no valor global de R$195.335.000,00 (cento
e noventa e cinco milhões, trezentos e trinta e cinco
mil reais), para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente". (Mensagem nº 266, de
.
2002-CN - nº 949/2002, na origem)
Projeto de Lei nº 97, de 2002-CN, que "Abre
crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Minis
térios da Educação e da Saúde, no valor global
de R$142.091,424,00 (cento e quarenta e dois
milhões, noventa e um mil, quatrocentos e vinte e
quatro reais), para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente". (Mensagem nº 267,
de 2002-CN - nº 950/2002, na origem)
.
Projeto de Lei nº 98, de 2002-CN, que "Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis
tério dos Transportes, crédito especial no valor de
R$63,479.999,00 (sessenta e três milhões, qua
trocentos e setenta e nove mil, novecentos e no
venta e nove reais), para os fins que especifica".
(Mensagem nº 268, de 2002-CN - nº 951/2002,
na origem)
.
Projeto de Lei nº 99, de 2002-CN, que "Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Trans
ferências a Estados, Distrito Federal e Municípios,
crédito suplementar no valor de R$35.000.000,00
(trinta e cinco milhões de reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".
(Mensagem nº 269, de 2002-CN - nº 952/2002, na
origem)
..
Projeto de Lei nº 100, de 2002-CN, que "Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis
tério dos Transportes, crédito suplementar no valor
de R$22.232.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos
de trinta e dois mil reais), para reforço de dotacão
constante da Lei Orçamentária vigente". (Mensagem
nº 270, de 2002-CN - nº 953/2002, na origem) ....
Parecer nº 1.019, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 90,
de 2001, de autoria do Senador Romero Jucá, que
dispõe sobre o registro de Nomes de Domínio na
Internet brasileira, que contenham sexo ou violên
cia, e dá outras providências. ..... .........
Parecer nº 1.020, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 91, de 2002, que prorroga o
prazo previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei
nº 9.074, de 7 de julho de 1995, acrescentado pelo
art. 3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 .....
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L1NDBERG CURY
Afirma que com a resolução dos problemas
das ferrovias, das vias de transportes e das es
tradas, é claro que haverá um meio de o Brasil se
transformar num dos maiores produtores de grãos
do mundo. Aparte ao Senador Mauro Miranda ......
543

695

LÚCIO ALCÂNTARA
Aborda os relevantes trabalhos desenvolvidos
pelas APAEs de todo o Brasil, na busca de ações
voltadas para a construção de uma sociedade justa
..
e inclusiva "
" "
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LUIZ OTÁVIO
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Parecer de nº 1.010 de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislati
vo nº 392, de 2002 (nº 1.436/2001, 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 Breves, Es
"
..
tado do Pará
Parecer de nº 1.014 de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislati
vo nº 447, de 2002 (nº 1.597/2001, 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 onda média na cidade de Almeirim, Estado do
Pará.........
..""
"
..
Comunica a inauguração do trecho da 2ª linha
de transmissão de energia entre a Usina Hidrelétrica
de Tucuruí e a subestação da Eletronorte em Vila
do Conde, bem como do complexo da Alça Viária
ao redor da Região Metropolitana de Belém, no dia
20 de setembro passado.
.. .. "
.
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MAGUITO VILELA
Defende a aprovação da Medida Provisória
que altera a Lei nº 9.615, de 1988, a Lei Pelé, que
dá nova redação ao art. 217 da Constituição Fe
deral, para vedar a recondução dos dirigentes de
entidades de administração do desporto por mais
" ..
de um período consecutivo
MARIA DO CARMO ALVES

734
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Parecer de nº 984, de 2002, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Pro

729
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jeto de Lei do Senado nQ 59, de 1999, de autoria
do Senador Edison Lobão, que Institui o Programa
Nacional de Bolsas de Estudos e dá outras provi
dências. (Proferido antes da aprovação do Reque
rimento nQ 783, de 1999, de tramitação conjunta da
matéria com o Projeto de Lei da Câmara nQ 11, de
1998)..
..
MAURO MIRANDA
Faz um apelo à equipe de transição do novo
Governo e ao Presidente eleito, para que envidem
esforços visando a recuperação da malha rodovi
..
ária do Centro-Oeste

695

Registra a importância da amamentação para
o desenvolvimento saudável da criança no trans
curso da Semana Mundial de Amamentação

728

MOREIRA MENDES
Projeto de Lei do Senado nQ 243, de 2002, que
institui a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.
À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em decisão terminativa
.
Propõe audiência pública, dirigida à Comissão
de Assuntos Sociais, para a discussão do Projeto
de Lei do Senado nQ 134, de 2001, que trata da
.
modificação do art 618 da CLT.

669

745

MOZARILDO CAVALCANTI
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nQ
549, de 2002 (n Q 1.746/2002, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão à
Ita Ondas S/C LIda, para explorar serviço de radio
difusão sonora em frequencia modulada na cidade
de Hidrolândia, Estado de Goiás. Senador Mozarildo
Cavalcanti
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nQ
550, de 2002 (n Q 2.004/2002, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Cultural Mangabeiras para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na ci
dade de Betim, Estado de Minas Gerais. Senador
..
..
Mozarildo Cavalcanti. ..
Projeto de Lei do Senado nQ 241, de 2002,
que inclui a Ação Paramaçônica Juvenil do Grande
Oriente do Brasil como método complementar do
ensino formal, visando à formação moral, cívica e
..
patriótica e dá outras providências
Presta sua homenagem ao centenário de
..
nascimento de Rui Barbosa
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Faz um apelo para que seja aprovada a Pro
posta de Emenda à Constituição nQ 16, de 2002, de
autoria de S. Exa., que destina 0,5% dos recursos
do imposto de renda e do imposto sobre produtos
industrializados arrecadados pela União para ins
tituições de ensino superior
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nQ
551, de 2002 (n Q 2.098/2002, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão à
Super Rádio DM LIda, para explorar serviço de ra
diodifusão de sonora em freqüência modulada na
cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo. Senador
..
Mozarildo Cavalcanti.
.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nQ
552, de 2002 (n Q 2.11 0/2002, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Veneza de Rádio e TV Educativa para
executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
..
de Janeiro. Senador Mozarildo Cavalcanti
Projeto de Lei do Senado nQ 246, de 2002,
que estabelece condições para o registro, funcio
namento e fiscalização das organizações não-go
..
vernamentais e dá outras providências
Defende a limitação da criação de reservas
indígenas, ambientais e extrativistas no território
..
..
nacional.
Requerimento nQ 524, de 2002, que requer a
inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias
constantes dos itens nQs 5, 6, 7 e 8 sejam subme
tidas ao Plenário em 2 Q, 3 Q, 4Q e 5 Q lugares.
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Parecer nQ 988, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 212, de 2002 (n Q 1.186/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Rádio Curimataú de Nova Cruz LIda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Nova Cruz, Estado do
Rio Grande do Norte.
.
Parecer nQ 998, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 325, de 2002 (n Q 1.514/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são ao Sistema Associado de Comunicação LIda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada rla cidade de Natal, Estado
..
..
do Rio Grande do Norte.
Q
Parecer n 1.002, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nQ
345, de 2002 (n Q 1.472/2001, na Câmara dos Depu
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tados), que aprova o ato que autoriza a Associa
ção Cultural e Desportiva de São Bento a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São Bento, Estado do Maranhão. """""'"
Parecer nº 1.018, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 59,
de 2002 (nº 3.721 /2000, na Casa de origem), que
dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 662, de 6
de abril de 1 949, que "declara Feriados Nacionais
os Dias 1º de Janeiro, 1º de Maio, 7 de Setembro,
15 de Novembro e 25 de Dezembro", e da outras
." "" ... " "'"'''''''''''''' " .. ,."", ..
providências"

633
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NEY SUASSUNA
Demonstra sua satisfação com o posiciona
mento do PMDB em relação ao governo do Presi
dente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. ",,"",,",,""

730

OSMAR DIAS
Comenta a importância do Sistema de Crédito
Cooperativo (Sicred) para a agricultura brasileira e
faz um apelo para a votação de Projeto de Lei de
sua autoria, que dispõe sobre a modernização da
legislação do cooperativismo no País" """"""'"''

743

626

650

668

Estranheza com a operação de venda de ações
do Banco do Brasil, a apenas sessenta dias da posse
do novo Governo e crrtica o processo de privatização
do Governo Fernando Henrique Cardoso..

694

ROMERO JUCÁ

656

RAMEZTEBET
Parecer nº 1.021, de 2002, da Comissão Di
retora, que versa sobre a redação final do Projeto
de Lei da Câmara nº 91, de 2002 (nº 5682/2001,
"""
"
na Casa de origem). .."." .. "

nº 323, de 2002 (nº 1.502/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Unida para a Comunicação da Boa Nova
em Pancas a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Pancas, Estado do Espírito
""" .. ".,, ..
Santo
"... .. "
Parecer nº 1.013 de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 411, de 2002 (nº 1.382/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Moradores Da Praia Do Canto a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Vitória, Estado do Espírito Santo"" ... "" ...... "" ......
Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2002, de
autoria do Senador Waldeck Ornelas,que autoriza
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal
de Cruz das Almas - BA, por desmembramento da
Universidade Federal da Bahia - UFBA, e dá outras
providências. Às Comissões de Constituição, Jus
tiça e Cidadania e de Educação, cabendo à última
"",, ..
a decisão terminativa
"
ROBERTO SATURNINO

PAULO SOUTO
Parecer nº 1.017, de 2002, da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 128, de 2002 - Complementar, de autoria
do Senador Lúcio Alcântara, que altera dispositivos
da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e
do Distrito Federal sobre operações relativas à cir
culação de mercadorias e sobre prestações de ser
viços de transporte interestadual e intermunicipal e
comunicação, e dá outras providências (tramitando
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 22,
de 2002 - Complementar) Piauí.. "."""" .... ,, ... ,,"
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Parecer nº 985, de 2002, da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 295,
de 2002 (nº 869/2002, na origem), do Presidente
da República, solicitando ao Senado Federal seja
autorizada a contratação de operação de crédito ex
terno, no valor total de até US$5,000,000.00 (cinco
milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
entre a República Federa tiva do Brasil e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BIO, destina
da a financiar, parcialmente, o Programa de Apoio
à Modernização do Tribunal de Contas da União""
Registra a transformação da Escola Técnica
Federal de Roraima em Centro Federal de Ensino
e Tecnologia - Cefet. ...... " .. """ ........ " ........ ,, ........
Registra seu apoio à indicação da Confede
ração Nacional dos Bispos do Brasil para o Prêmio
""
" ..
Nobel da Paz

RICARDO SANTOS

ROMEU TUMA

Parecer nº 997, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo

Parecer nº 986, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
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107, de 2002 (nº 918/2001 , na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Universo Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. '
Parecer nº 987, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislati
vo nº 184, de 2002 (nº 958/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Rádio Piraju í Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Pirajuí, Estado de São Paulo
.
Parecer nº 994, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
296, de 2002 (nº 1.396/2001, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão à
Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Flórida Paulista, Estado de
..
..
São Paulo.
Parecer nº 1.007 de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 365, de 2002 (nº 1.181/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Difusora de Piracicaba
S/A para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Piracicaba,
..
Estado de São Paulo
Parecer nº 1.008 de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
386, de 2002 (nº 1.425/2001, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
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Cultural e Educadora de Comunicação Comunitária
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Guapiaçú, Estado de São Paulo.........
Parecer nº 1011 de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 397, de 2002 (nº 1.455/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renc:>va a conces
são da Rádio Notícias de Tatuí Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Tatuí, Estado de São Paulo
..
Parecer nº 1.012 de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 400, de 2002 (nº 1.461/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que Gutoriza a As
sociação Cultural de Lençóis Paulista a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo.
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Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2002, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade
Federal de Cruz das Almas - BA, por desmembra
mento da Universidade Federal da Bahia - UFBA,
e dá outras providências.668
Comenta Projeto de Lei que regulamenta o art.
81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias, como complemento à Emenda Constitucional
do Fundo de erradicação e combate à pobreza....
Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2002,
que regulamenta o art. 81 do Ato das Disposições
..
Constitucionais Transitórias
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