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AVISO
Aviso nº 373/2003, de 10 do corrente, do Ministro de Estado da Previdência Social,
encaminhando as informações em resposta antecipada ao Requerimento nº 1.022, de 2003, do
Senador Efraim Morais.

587

Aviso nº 375/2003, de 10 do corrente, do Ministro de Estado da Previdência Social,
encaminhando as informações em resposta antecipada ao Requerimento nº 642, de 2003, do
Senador Pedro Simon.

588

Aviso nº 376/2003, de 10 do corrente, do Ministro de Estado da Previdência Social,
encaminhando as informações em resposta antecipada ao Requerimento nº 1.065, de 2003, do
Senador Papaléo Paes.

588

Aviso nº 377/2003, de 10 do corrente, do Ministro de Estado da Previdência Social,
encaminhando as informações em resposta antecipada ao Requerimento nº 1.066, de 2003, do
Senador Papaléo Paes.

588

Aviso nº 415/2003, de 12 do corrente, do Ministro de Estado da Fazenda,
encaminhando as informações em resposta antecipada ao Requerimento nº 809, de 2003, de
iniciativa da Comissão de Educação.

588

Aviso nº 416/2003, de 12 do corrente, do Ministro de Estado da Fazenda,
encaminhando as informações em resposta antecipada ao Requerimento nº 862, de 2003, do
senador Marcelo Crivella.

588

BANESTADO
Faz considerações sobre artigo publicado no Jornal do Brasil, edição do mesmo dia,
sob o título “Detonando a Lavanderia”. Senador Arthur Virgílio.

520

BNDES
Informa que solicitou ao Presidente da República que os recursos do BNDES fossem
utilizados em rodovias e empresas nacionais e não em outros países. Aparte ao Senador
Eduardo Siqueira Campos. Senador Leonel Pavan.

387

CACAU
Trata das dificuldades que enfrentam os fazendeiros de cacau frente à edição da Instrução Normativa
nº 11 do INCRA. Senador César Borges.

501

Registra seu apóio para verificar a situação dos produtores de cacau. Aparte ao Senador César Borges.
Senadora Ana Júlia Carepa.

502

Cumprimenta o Senador César Borges pelo seu pronunciamento. Aparte ao Senador César Borges.
Senadora Serys Slhessarenko.

502

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Apresenta Requerimento subscrito por S.Exª e outras senadoras, solicitando voto de
solidariedade à Deputada Maria do Rosário pelas ofensas recebidas do Deputado Jair
Bolsonaro, no dia anterior, na Câmara dos Deputados. Senadora Ideli salvatti.

500

Pede urgência ao Requerimento que acabou de ser apresentado, pela mesma,,
registrando sua indignação com o caso ocorrido na Câmara dos Deputados. Senadora Ana
Júlia Carepa.

501

CAMPO
Faz considerações sobre o problema agrário no País. Senador Edison Lobão.

523

CULTURA
Manifesta sua preocupação com o pouco espaço dedicado à produção local nos teatros
administrados pelo poder público e empreses estatais no Distrito Federal. Senador Valmir
Amaral.

522

CUMPRIMENTO
Cumprimenta o Senador Juvêncio da Fonseca pelo oportuno pronunciamento,
correspondente aos interesses da Nação. Aparte ao Senador Juvêncio da Fonseca. Senador
Maguito Vilela.

376

Cumprimenta as organizações Jaime Câmara pela inauguração, no dia anterior, da TV
Rio de Ouro, em Porangatu/GO. Senador Maguito Vilela.

397

Cumprimenta o Senador Almeida Lima pelo seu pronunciamento e pela sua atuação na
Casa. Aparte ao Senador Almeida Lima. Senador Antero Paes de Barros.

500

ENERGIA
Congratula a Ministra de Minas e Energia pelo lançamento de programa que visa a
universalização do atendimento dos servidores de energia. Senador Rodolpho Tourinho.

513

ENERGIA ELÉTRICA
Questiona a mudança do nome do Programa “Luz no Campos” para “Luz para Todos”.
Senador Rodolpho Tourinho.

513

Comenta que, quando Presidente da Eletrobrás, criou um departamento de eletrificação
rural que se iniciou no campo. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. Senador Antônio
Carlos Magalhães.

514

Comunica a chegada do Programa Luz para Todos administrado pelo Senador
Rodolpho Tourinho, quando Ministro de Minas e Energia. Aparte ao Senador Rodolpho
Tourinho. Senador José Jorge.

515

ENSINO ESPECIAL
Protesta contra a decisão do Governo de vetar integralmente o projeto que garante
recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério –
Fundef, para financiar o ensino especial. Senador Almeida Lima.

497

Comenta esforços do Governo para garantir recursos do Fundef às entidades que
prestam assistência a crianças portadoras de deficiências. Senador Aloízio Mercadante.

503

Cumprimenta o Senador Aloízio Mercadante quanto a importância de se explicar o
comportamento do Governo na questão de recursos para o Fundef. Aparte ao Senador Aloízio
Mercadante. Senador Magno Malta.

505

Comenta que o assunto abordado em seu pronunciamento: recursos para o ensino
especial, chocou a opinião pública. Aparte ao Senador Aloízio Mercadante. Senador Ramez
Tebet.

505

Trata da repercussão que teve o caso de inclusão no Fundef do portador de deficiência
que esteja em escola especial. Aparte ao Senador Aloízio Mercadante. Senador Osmar Dias.

506

Opina favoravelmente a possibilidade de se destinar recursos do Fundef para financiar
o ensino especial. Aparte ao Senador Aloízio Mercadante. Senador Flávio Arns.

506

Comenta sobre os trabalhos realizados pelas Apaes. Aparte ao Senador Aloízio
Mercadante. Senador Eduardo Azeredo.

507

Comenta sua satisfação diante da decisão do Governo de buscar solução, por
intermédio da edição de media provisória para garantir recursos aos alunos do ensino especial.
Senador José Jorge.

508

Faz considerações a respeito do veto ao projeto de Lei que previa o repasse de recursos
do Fundef ao ensino especial. Senador Osmar Dias.

509

Trata da questão do veto presidencial ao projeto que destinava recursos do Fundef para
financiar o ensino especial. Senador José Agripino.

510

Trata do Fundef, como autor do Estatuto da Pessoa com deficiência. Senador Paulo
Paim.

617

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto os pareceres de
Ministérios contrários ao projeto que destina recursos do Fundef para financiar o ensino
especial. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senadora Ana Júlia Carepa.

618

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto ao projeto que
destina recursos do Fundef para financiar o ensino especial. Aparte ao Senador Paulo Paim.
Senadora Ideli Salvatti.

621

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto ao projeto que
destina recursos do Fundef para financiar o ensino especial. Aparte ao Senador Paulo Paim.
Senador Romeu Tuma.

622

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto ao projeto que
destina recursos do Fundef para financiar o ensino especial. Aparte ao Senador Paulo Paim.
Senadora Heloísa Helena.

623

ESTADO DO GOIÁS
Responde a critica do deputado Devanir Ribeiro, publicada na coluna “Painel”, da
Folha de S. Paulo, edição de 31 de outubro último, sobre sua atuação na Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Goiás. Senador Demóstenes Torres.

636

ESTADO DO PARÁ
Manifesta sua preocupação com o aumento das mortes no campo no Estado do Pará.
Senadora Ana Júlia Carepa.

397

ESTADO DO TOCANTINS
Faz considerações ao discurso do Senador Eduardo Siqueira Campos, relembrando
homenagem presta, por Tocantins, a Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao Senador Eduardo
Siqueira Campos. Senador Antônio Carlos Magalhães.

386

Registra sua admiração pelo crescimento de Tocantins e de sua capital, Palmas. Aparte
ao Senador Eduardo Siqueira Campos. SEnador Leonel Pavan.

387

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Comunica que apresentará, em breve, proposta de alteração do Estatuto da Criança e
do Adolescente, para punir com rigor os menores envolvidos em crimes de estupro, homicídio
e outros de igual gravidade. Senador Valmir Amaral.

649

FERROVIA
Apóia a expansão das ferrovias no País. Senador João Ribeiro.

531

GARIMPO
Apóia a aprovação do projeto de lei, de autoria do ex-Senador João França, que institui
o Estatuto dos Garimpeiros. Senador João Ribeiro.

648

GOVERNO FEDERAL
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Almeida Lima quanto a crítica ao
Governo. Aparte ao Senador Almeida Lima. Senador Arthur Virgílio.

498

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Almeida Lima quanto a crítica ao
Governo. Aparte ao Senador Almeida Lima. Senador José Agripino.

499

Faz criticas ao Governo. Aparte ao Senador Almeida Lima. Senador Demóstenes
Torres.

500

Critica a morosidade com que o Governo trata a reparação de danos causados por
sanções impostas pela ditadura militar e servidores militares brasileiros. Senador José
Maranhão.

626

HOMENAGEM
Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Senador Romeu Tuma.

537

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Romeu Tuma quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Romeu Tuma. Senador Mão Santa.

540

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Senadora Serys Slhessarenko.

541

Faz considerações ao pronunciamento da Senadora Serys Slhessarenko quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. Senador João Ribeiro.

541

Faz considerações ao pronunciamento da Senadora Serys Slhessarenko quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. Senador Mozarildo Cavalcanti.

543

Faz considerações ao pronunciamento da Senadora Serys Slhessarenko quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. Senador Romeu Tuma.

543

Faz considerações ao pronunciamento da Senadora Serys Slhessarenko quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. Senador Ramez Tebet.

544

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Senador Valdir Raupp.

545

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Valmir Raupp quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Valmir Raupp. Senador Hélio Costa.

546

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Senador Leonel Pavan.

547

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Senador Efraim Morais.

549

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Efraim Morais quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Antônio Carlos Valadares.

551

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Efraim Morais quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Antônio Carlos Magalhães.

552

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Efraim Morais quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Delcídio Amaral.

552

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Efraim Morais quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador César Borges.

553

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Efraim Morais quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e

outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Efraim Morais. Senadora Heloísa Helena.

554

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Senador Luiz Otávio.

555

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Luiz Otávio quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Luiz Otávio. Senador José Maranhão.

556

Registra a presença no Plenário do Sr. Antônio João Rodrigues, Diretor-Presidente do
Correio do Estado, de Mato Grosso do Sul, e 1º Suplente do Senador Delcídio Amaral, ao qual
estende as homenagens do “Dia Nacional do Vereador”. Senador José Sarney.

557

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Senador Eduardo Siqueira Campos.

557

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Senador Ney Suassuna.

558

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Senador Heloísa Helena.

558

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Senador Heráclito Fortes.

558

Homenageia a pessoa do Senador Paulo Paim. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador
Mão Santa.

619

IDOSO
Comenta matéria do jornal O Globo, edição do último dia 6 do corrente, intitulada
“Maior de 90 anos terá de provar que está vivo”. Senador Álvaro Dias.

526

Reitera pedido de informações ao Ministério da Saúde a respeito do Conselho Indígena
de Roraima. Senador Mozarildo Cavalcanti.

379

ÍNDIO

INFRA-ESTRUTURA
Trata da utilização, no Brasil, da Participação Pública Privada, como forma de resolver
os problemas de infra-estrutura do País. Senador Eduardo Siqueira Campos.

384

MEDIDA PROVISÓRIA
Critica a Medida Provisória nº 135, de 2003. Senador Jo´se Agripino.

510

Faz considerações ao pronunciamento do Senador José Agripino quanto sua critica à
Medida Provisória nº 135, de 2003. Aparte ao Senador José Agripino. Senador Rodolpho
Tourinho.
Critica Medida Provisória nº 135, de 2003. Senador Leonel Pavan.

513
640

MENSAGEM
Mensagem nº 225, de 2003 (nº 610/2003, na origem), comunicando que o presidente
da República se ausentará do País no período de 14 e 15 do corrente, a fim de participar da
XIII Conferência de Chefes de Estado e do Governo Ibero-Americano, a ser celebrada em
Sana Cruz de La Sierra, Bolívia.

560

Trata da importância do Brasil ter sido eleito para o Conselho de Segurança da ONU,
em outubro último. Senador Papaléo Paes.

517

ONU

ORÇAMENTO
Critica o Presidente da Câmara dos Deputados por protelar a decisão referente à
apreciação e aprovação de emendas ao Orçamento por meio da votação pelos líderes. Senador
Fernando Bezerra.

396

Comenta sobre matéria intitulada “Penúria orçamentária”, publicada no jornal Correio
Braziliense, edição de 12 de outubro último. Senador Leonel Pavan.

529

PANTANAL
Faz considerações sobre a aprovação do Projeto Pantanal, que visa interromper a
degradação daquela região. Senador Juvêncio da Fonseca.

375

Chama a atenção para que o Governo se sensibilize com a situação do Pantanal, por
poder ser deteriorada ao longo dos anos. Aparte ao Senador Juvêncio da Fonseca. Senador
Romeu Tuma.

376

Congratula com o pronunciamento do Senador Juvêncio da Fonseca quanto a
preservação do Pantanal e do desenvolvimento do País. Aparte ao Senador Juvêncio da
Fonseca. Senador Almeida Lima.

376

Cumprimenta o Senador Juvêncio da Fonseca pela relevância do tema de seu
pronunciamento. Aparte ao Senador Juvêncio da Fonseca. SEnador Magno Malta.

378

Parabeniza o senador Juvêncio da Fonseca pela escolha do tema. Aparte ao Senador
Juvêncio da Fonseca. Senador Ramez Tebet.

378

PARECER
Parecer nº 1.710, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a
Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de 2003 (nº 41/2003, na Câmara dos Deputados), de
iniciativa do Presidente da República, que altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências. Senador Romero Jucá.

009

Parecer nº 1.711, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle sobre o Diversos nº
17, de 1998 (MSG nº 902/98, na origem), de iniciativa do Presidente da República, que
encaminha relatório sobre a Retribuição Adicional Variável – RAV, correspondente ao 2º
semestre de 1997. Senador Ney Suassuna.

257

Parecer nº 1.712, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle sobre o Aviso nº
119, de 2000 (nº 3.921/2000, na origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha
cópia da Decisão nº 498/2000, relativa à auditoria realizada na Superintendência da Receita

Federal do Paraná, referente à licitação para permitir a prestação de serviços públicos de
movimentação e armazenamento. Senador Luiz Otávio.

260

PESAR
Registra, com pesar, o falecimento do advogado mineiro Ariosvaldo de Campos Pires.
Senador Eduardo Azeredo.

644

PODER LEGISLATIVO
Aborda o transcurso dos 180 anos do Poder Legislativo brasileiro, destacando a sua
trajetória histórica e suas funções primordiais. Senadora Lúcia Vânia.

647

POLÍTICA
Faz considerações acerca de matéria publicada no jornal Correio Braziliense, edição de
1º de fevereiro do corrente, intitulada “Destempero”. Senador Sérgio Guerra.

528

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Projeto de Decreto Legislativo nº 822, de 2003 (nº 2.599/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Maria Rainha da Paz a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Resplendor, Estado de Minas Gerais.

261

Projeto de Decreto Legislativo nº 823, de 2003 (nº 2.623/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza o Centro de Cultura Popular Guimarães Rosa a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porteirinha, Estado de Minas
Gerais.

265

Projeto de Decreto Legislativo nº 824, de 2003 (nº 2.601/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária para o Desenvolvimento
de Pose – ADEPE, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Posse, Estado
de Goiás.

268

Projeto de Decreto Legislativo nº 825, de 2003 (nº 2.611/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Serrana a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão Pires, Estado de São
Paulo.

271

Projeto de Decreto Legislativo nº 826, de 2003 (nº 2.612/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Harmonia FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sapiranga, Estado de Rio Grande
do Sul.

275

Projeto de Decreto Legislativo nº 827, de 2003 (nº 2.614/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Sociedade Beneficente São Judas Tadeu a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alta Floresta D’Oeste, Estado de
Rondônia.

278

Projeto de Decreto Legislativo nº 828, de 2003 (nº 2.615/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural de Tanque
Novo - ACC a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tanque Novo,
Estado da Bahia.

282

Projeto de Decreto Legislativo nº 829, de 2003 (nº 2.617/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Severiano Melo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Severiano Melo, Estado do Rio Grande do Norte.

285

Projeto de Decreto Legislativo nº 830, de 2003 (nº 2.618/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio Estrada da

Saudade (FM) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Petrópolis, Estado
do Rio de Janeiro.

292

Projeto de Decreto Legislativo nº 831, de 2003 (nº 2.620/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Riovense de
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Novo, Estado
de Minas Gerais.

295

Projeto de Decreto Legislativo nº 832, de 2003 (nº 2.625/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária de Pedra
Branca a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedra Branca, Estado da
Paraíba.

299

Projeto de Decreto Legislativo nº 833, de 2003 (nº 2.626/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Esporte e Lazer dos
Moradores de Caatiba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caatiba,
Estado da Bahia.

302

Projeto de Decreto Legislativo nº 834, de 2003 (nº 2.627/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Médica Educacional de Lavras da
Mangabeira - ANEL a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lavras da
Mangabeira, Estado do Ceará.

306

Projeto de Decreto Legislativo nº 835, de 2003 (nº 2.628/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Estância Velha –
Aercom FM, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Estância Velha,
Estado do Rio Grande do Sul.

309

Projeto de Decreto Legislativo nº 836, de 2003 (nº 2.651/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Família de Jataí
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jataí, Estado de Goiás.

313

Projeto de Decreto Legislativo nº 837, de 2003 (nº 30/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Prisma Engenharia EM
Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul.

316

Projeto de Decreto Legislativo nº 838, de 2003 (nº 2.927/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova concessão da Rádio Pouso Alto Ltda. Para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás.

324

Projeto de Decreto Legislativo nº 839, de 2003 (nº 3.035/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural e Educativa
“Manoel Affonso Cancella” para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.

329

Projeto de Decreto Legislativo nº 840, de 2003 (nº 3.154/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação de Armação dos Búzios para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Iguaba Grande,
no Estado do Rio de Janeiro.

332

Projeto de Decreto Legislativo nº 841, de 2003 (nº 2.624/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária São Pedro de Alcântara
de Ubajara a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ubajara, no Estado do
Ceará.

334

Projeto de Decreto Legislativo nº 842, de 2003 (nº 1.298/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Preservação Ambiental Entre Rios
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipameri, no Estado de Goiás.

338

Projeto de Decreto Legislativo nº 843, de 2003 (nº 1.3072001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário Rádio Serra
Verde FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serranópolis, no
Estado de Goiás.

340

Projeto de Decreto Legislativo nº 844, de 2003 (nº 1.462/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Serra das Galés a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paraúna, no Estado de Goiás.

343

Projeto de Decreto Legislativo nº 845, de 2003 (nº 1.639/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Sociedade Sol e Vira – Lago Sul a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasília, Distrito Federal.

347

Projeto de Decreto Legislativo nº 846, de 2003 (nº 1.873/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio Clube de Muqui a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Muqui, no Estado do Espírito Santo.

350

Projeto de Decreto Legislativo nº 847, de 2003 (nº 2.071/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária do Paranoá a executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade do Paranoá, Distrito
Federal.

353

Projeto de Decreto Legislativo nº 848, de 2003 (nº 2.129/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Assistência Social – Casa da
Benção, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taguatinga, Distrito
Federal.

356

Projeto de Decreto Legislativo nº 849, de 2003 (nº 2.295/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que Mato Grosso.

359

Projeto de Decreto Legislativo nº 850, de 2003 (nº 2.334/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária São Domingos para o
Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Buritama, no Estado de São Paulo.

363

Projeto de Decreto Legislativo nº 851, de 2003 (nº 2.348/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Macaparama FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Macaparama, no Estado de Pernambuco.

366

Projeto de Decreto Legislativo nº 852, de 2003 (nº 2.364/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Tapera Falando Mais
Alto a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José da Tapera, no
Estado de Alagoas.

369

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2003 (nº 1.628/2003, na Casa de origem, de
iniciativa do Presidente da República), que dispõe sobre a concessão do benefício de seguro
desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional que exerce a atividade
pesqueira de forma artesanal.

560

Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2003 (nº 735/2003, na Casa de origem), que altera a
redação dos arts. 165, 276, 277 e 302 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro.

563

Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2003 (nº 634/2003, na Casa de origem), que dá
nova redação aos arts. 44 e 2.031 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o
Código Civil.

565

Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2003 (nº 84/99, na Casa de origem), que altera o
decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal e a Lei nº 9.296, de 24 de
julho de 1996, e dá outras providências.

581

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na Casa de origem),
que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por
participação em movimento reivindicatório. Senador Eduardo Siqueira Campos.

409

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na Casa de origem),
que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por
participação em movimento reivindicatório. Senador Ramez Tebet.

410

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na Casa de origem),
que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por
participação em movimento reivindicatório. Senador Arthur Virgílio.

410

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na Casa de origem),
que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por
participação em movimento reivindicatório. Senadora Ideli Salvatti.

412

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na Casa de origem),
que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por
participação em movimento reivindicatório. Senadora Heloísa Helena.

412

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na Casa de origem),
que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por
participação em movimento reivindicatório. Senador José Agripino.

413

PROJETO DE LEI DO SENADO
Projeto de Lei do Senado nº 461, 2003, que institui o Programa de Incentivo ao
Trabalhador com idade entre 40 e 55 anos de idade – PROIN. Senador Álvaro Dias.

001

Projeto de Lei do Senado nº 462, de 2003, que altera o § 1º e o inciso I do § 4º do art.
80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e dá outras providências. Senador José Jorge.

003

Projeto de Lei do Senado nº 463, de 2003, que obriga os provedores de hospedagem da
Rede Mundial de Computadores (Internet) a fornecer relação das páginas sob seu domínio, e
dá outras providências. Senadora Serys Slhessarenko.

602

Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2003, que altera o § 2º do art. 18 e o art. 122 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da previdência
Social e dá outras providências, restabelecendo as regras originalmente asseguradas aos
aposentados que permanecem ou retornam à atividade sujeita ao Regime Geral de Previdência
Social. Senador Paulo Paim.

603

Projeto de Lei do Senado nº 465, de 2003, que institui o Programa Nacional de
Estímulo ao emprego de Trabalhadores Experientes.Senador Paulo Paim.

605

Projeto de Lei do Senado nº 466, de 2003, que altera o art. 74 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências, estabelecendo que a pensão por morte é devida a partir do óbito do segurado.
Senador Paulo Paim.

608

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Leitura do Projeto de Resolução nº 62, de 2003, que cria a Comissão de Ciência e
Tecnologia do Senado Federal. Senadora Fátima Cleide.

609

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Proposta de Emenda à Constituição nº 85, de 2003, que altera o art. 167 da
Constituição Federal para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira de
dotações consignadas ao orçamento das Forças Armadas. Senador Demóstenes Torres.
Proposta de Emenda à Constituição nº 86, de 2003, que modifica o art. 52 da
Constituição Federal, estabelecendo a obrigatoriedade de aprovação prévia do Senado Federal
para a criação de unidades federais de conservação da natureza. Senador Gerson Camata.
Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, que altera o artigo 89 do Ato das
Disposições Constitucionais. Senadora Fátima Cleide.

371

612
613

REFORMA
Critica o conteúdo das reformas que estão em curso no Congresso Nacional. Senador
Paulo Octávio.

533

REFORMA AGRÁRIA
Comenta a importância de ser tratada com seriedade e de se fazer a reforma agrária.
Aparte ao Senador César Borges. Senadora Serys Slhessarenko.

502

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Responde a matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, que anuncia o voto
favorável do PSDB à reforma da Previdência. Senador Álvaro Dias.

383

Critica a falta de diálogo no encaminhamento da apreciação da reforma da Previdência
no Senado. Senador Paulo Paim.

617

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto a apreciação da
reforma da Previdência. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Antôni Carlos Magalhães.

620

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto a apreciação da
reforma da Previdência. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senadora Ideli Salvatti.

621

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto a apreciação da
reforma da Previdência. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Romeu Tuma.

622

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto a apreciação da
reforma da Previdência. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senadora Heloísa Helena.

623

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto a apreciação da
reforma da Previdência. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Demóstenes Torres.

626

Faz comentários a proposta de reforma da previdência. Senador Mão Santa.

639

REQUERIMENTO
Requerimento nº 1.125, de 2003, Por ter sido convidado a participar da XVI Reunião
do Comitê de Negociações Comerciais (CNC) da Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA), a realizar-se nos dias 16 a 18 de novembro de 2003, em Miami, solicitando
autorização do Senado para aceitar a referida missão, nos termos regimentais e constitucionais,
como também, informando que , para participar do referido evento, necessita se ausentar do
País no período de 14 a 18 de novembro. Senador João Ribeiro.

009

Requerimento nº 1.126, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nº 46 e 361, de 2003, por tratarem da mesma matéria.
Senador Garibaldi Alves Filho.

399

Requerimento nº 1.127, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, que o Projeto de
Lei do Senado nº 361, de 2003, tramite conjuntamente com o Projeto de Lei do Senado nº 46,
de 2003, por regularem a mesma matéria. Senador Jefferson Peres.

399

Requerimento nº 1.128, de 2003, requerendo, nos termos constitucionais e regimentais,
que seja efetuado pedido de informações que menciona ao Ministro de Estado da Previdência
Social. Senador Antero Paes de Barros.

400

Requerimento nº 1.129, de 2003, que requer, nos termos constitucionais e regimentais,
o pedido de informações que menciona ao Ministro de Estado da Previdência Social. Senador
Antero Paes de Barros.

403

Requerimento nº 1.130, de 2003, requerendo, nos termos constitucionais e regimentais,
que seja efetuado pedido ao Ministro de Estado da Previdência Social para que preste as
informações que menciona. Senador Antero Paes de Barros.

405

Requerimento nº 1.131, de 2003, que requer, nos termos regimentais , o adiamento da
discussão do PLS nº 293/99, para o dia 11-12-03. Senador Rodolpho Tourinho.

415

Requerimento nº 1.132, de 2003, que requer, nos termos regimentais, voto de
solidariedade desta Casa a Exmª Sra. Deputada Federal Mario do Rosário pelas ofensas
recebidas do Exmº Sr. Deputado Jair Bolsonaro, em episódio ocorrido no Salão Verde da
Câmara dos Deputados no dia 11 de novembro do corrente. Senadora Ideli Salvatti.

501

Requerimento nº 1.133, de 2003, que requer voto de pesar pelo falecimento de Antônio
Gama, ocorrido em Manaus-AM, onde desenvolveu atividades como administrador comercial.
Senador Arthur Virgílio.

519

Requerimento nº 1.134, de 2003, que requer informações ao Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, acerca de anunciada compra de ações da
CIA. Vale do Rio Doce pelo BNDES. Senador Arthur Virgílio.

519

Requerimento nº 1.135, de 2003, que requer informações ao Ministro-Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, acerca da compra de 10 automóveis, modelo executivo,
para uso da segurança do Presidente da república e seus parentes em São Paulo. Senador
Arthur Virgílio.

519

Requerimento nº 1.136, de 2003, que requer voto de aplauso ao jornal Diário de
Pernambuco pela passagem dos 178 anos de sua fundação. Senador Sérgio Guerra.

520

Requerimento nº 1.137, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a inserção, em
ata, de voto de pesar pelo falecimento do advogado criminalista mineiro, Ariosvaldo de
Campos Pires, ex-membro de diversas comissões especiais para elaboração e revisão da
Legislação Penal brasileira, ocorrido no corrente, 12 de novembro de 2003. Senador Eduardo
Azeredo.

520

Requerimento nº 1.138, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a retirada, em
caráter definitivo, doa Proposta de Emenda à Constituição nº 79, de 2003. Senador Juvêncio
da Fonseca.

615

Requerimento nº 1.139, de 2003, que requer, nos termos regimentais, que seja oficiado
ao Senhor Ministro da fazenda, a solicitação de informações a respeito do banco do Estado de
Santa Catarina S/A – BESC, em especial aos processos instaurados pelo Banco Central do
Brasil sobre a instituição e seus ex-administradores, identificados pelos números 0001026454,
0001036485, 0101097253 e 0001021357, decorrentes das irregularidades que menciona.
Senador Jorge Bornhausen.

642

RODOVIA
Registra a assinatura de convênio entre Governo e o Banco Mundial para a
recuperação da rodovia BR-153, conhecida como Belém-Brasília. Senadora Ana Júlia Carepa.

397

Trata da interdição da BR-158. Senador Antero Paes de Barros.

643

SAUDAÇÃO
Saúda o Senador Aloízio Mercadante pela condução do assunto abordado em seu
pronunciamento. Aparte ao Senador Aloízio Mercadante. Senador Hélio Costa.

507

SEGURANÇA
Manifesta sua preocupação com a segurança no Trabalho em Cursos Técnicos.
Senador Romero Jucá.

524

SENADO FEDERAL
Pede informação, ao Presidente José Sarney, a respeito da condução dos trabalhos da
Casa. Senador Álvaro Dias.

501

TRANSCRIÇÃO
Pede transcrição de documento encaminhado por S. Exª à liderança do PT, referente ao
seu posicionamento quanto à reforma da Previdência, em especial sobre a regra de transição, a
paridade, a contribuição dos inativos e o subteto. Senador Paulo Paim.

518

Pede transcrição de matéria publicada no jornal Gazeta Mercantil, edição de 5 do
corrente, intitulada “Crescimento do País não precisa do rigor neoliberal, diz Lessa”. Senador
Antero Paes de Barros.

530

TRANSPORTE
Defende um novo marco legal e institucional para o setor de transportes brasileiro.
Senador João Ribeiro.

531

UNIÃO
Faz considerações a respeito da Desvinculação das Receitas da União (DRU). Senador
Augusto Botelho.

645
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Ata da 161ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 12 de novembro de 2003
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Eduardo Siqueira Campos, Romeu Tuma,
Mão Santa, da Srª Serys Slhessarenko e do Sr. Hélio Costa
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE
PRESENTES
OS
SRS.
SENADORES:
Aelton Freitas – Alberto Silva – Almeida Lima –
Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Amir Lando – Ana
Júlia Carepa – Antero Paes de Barros – Antonio Car los Magalhães – Antônio Carlos Valadares – Arthur
Virgílio – Augusto Botelho – César Borges – Delcidio
Amaral – Demostenes Torres – Duciomar Costa –
Edison Lobão – Eduardo Azeredo – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Efraim Morais – Eurípe des Camargo – Fátima Cleide – Fernando Bezerra –
Flávio Arns – Garibaldi Alves Filho – Geraldo Mesqui ta Júnior – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Hélio Costa – Heloísa Helena – Heráclito Fortes – Ideli
Salvatti – Jefferson Peres – João Alberto Souza –
João Batista Motta – João Capiberibe – João Ribeiro
– Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino
– José Jorge – José Maranhão – José Sarney – Ju vêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha – Leonel
Pavan – Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Magno Malta –
Maguito Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella – Marco Maciel – Maria do Carmo Alves – Mozarildo Caval canti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Papaléo Paes –
Patrícia Saboya Gomes – Paulo Octávio – Paulo Paim
– Pedro Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte –
Renan Calheiros – Roberto Saturnino – Rodolpho
Tourinho – Romero Jucá – Romeu Tuma – Roseana
Sarney – Sérgio Cabral – Sérgio Guerra – Sérgio
Zambiasi – Serys Slhessarenko – Sibá Machado –
Tasso Jereissati – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana
– Valdir Raupp – Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 81 Senadores. Havendo número regimental, de claro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu
Tuma.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 461, DE 2003
Institui o Programa de Incentivo ao
Trabalhador com idade entre 40 e 55
anos de idade – PROIN.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo
ao Trabalhador com idade entre quarenta e cinqüenta
e cinco anos de idade – PROIN, destinado a promover a manutenção e a criação de postos de trabalho
para os trabalhadores situados nesta faixa etária.
Art. 2º O Proin é destinado á manutenção do emprego dos trabalhadores empregados com idade entre
quarenta e cinqüenta e cinco anos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, cuja faixa
salarial não ultrapasse o valor de R$2.400,00, além da
geração de novos postos de trabalho.
Art. 3º O empregador que mantiver pelo menos
trinta por cento de empregados com idade entre quarenta e cinqüenta e cinco anos, demonstrada em informação
consignada na Relação Anual de Informações Sociais –
RAIS, observados os demais requisitos previstos em regulamento, fará jus aos seguintes benefícios:
I – preferência para acesso ao Programa
Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego
para jovens – PNPE, regulado pela Lei nº
10.748, de 22 de outubro de 2003;
II – prioridade para atendimento às solicitações de crédito junto às instituições financeiras públicas federais, especialmente as
oferecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;
III – valoração da condição de empregador inscrito no Proin nos procedimentos licitatórios regulados pela Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, como critério de desempate entre os habilitados no certame;
Art. 4º O empregador deverá solicitar sua inscrição
no Proin mediante simples requerimento acompanhado
de cópia da Rais dirigido ao órgão do Ministério do Trabalho ou Emprego, ou instituição conveniada, obtendo no
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prazo máximo de trinta dias, o certificado de inscrição no
Proin – CI-Proin, que o habilita aos benefícios definidos
no artigo anterior.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a con ceder subvenção econômica à geração de novos em pregos destinados a trabalhadores que se situam na
faixa etária entre quarenta e cinqüenta e cinco anos de
idade, limitada à subvenção a R$50.000.000,00 (cin qüenta milhões de reais) por ano, corrigido este valor
anualmente pela variação integral do INPC do IBGE.
Parágrafo único. O direito à subvenção econômi ca exclui o empregador dos benefícios de que trata o
art. 3º desta lei, destinados exclusivamente à manu tenção de postos de trabalho já existentes, e somente
se tomará efetiva no exercício financeiro subseqüente
à publicação desta lei.
Art. 6º As despesas com a subvenção econômi ca de que trata o art. 5º correrão à conta das dotações
orçamentárias consignadas anualmente ao órgão
responsável pelo Proin, observados os limites de mo vimentação e empenho e de pagamento da progra mação orçamentária e financeira anual.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei, fixando as condições, obrigações, requisitos, demais benefícios, e outras disposições necessári as ao seu fiel cumprimento no prazo de noventa dias.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Não bastasse esta situação, os trabalhadores
nesta faixa etária têm o maior período médio de desemprego. Como resultado, cerca de 50% dos trabalhadores ficam, atualmente, mais de seis meses de sempregados.
É por esta razão que adotamos esta iniciativa, dividindo o projeto em duas partes, sendo uma destinada
à manutenção dos postos de trabalho já existentes, proporcionando benefícios jurídicos ao empregador, e ou tra com a implementação de subvenção econômica,
destinada à geração de novos postos de trabalho.
Esperamos, desta forma, estar contribuindo
para o encaminhamento de soluções relativas a este
problema, certos de que contaremos com a valiosa
contribuição de nossos Pares para o aprimoramento
deste projeto.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Senador Álvaro Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452. DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
Obs: Texto consolidado em fase de revisão
....................................................................................
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Justificação
Trata-se de proposição que atende a demanda
recebida da Câmara Municipal de Marechal Cândido
Rondon, no Estado do Paraná, que por deliberação
unânime de seus Vereadores, solicitou a adoção de
medida legislativa destinada a amparar às pessoas
de meia idade, situadas na faixa etária entre quarenta
e cinqüenta e cinco anos.
Para os jovens, que representem a maior parce la dos desempregados brasileiros (cerca de 44% do
total), foi instituído o Programa Nacional de Estímulo
ao Primeiro Emprego para os Jovens (PNPE), regula do pela Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003.
Todavia, para as pessoas situadas ria faixa in termediária de idade, entre 40 e 55 anos de idade,
nada está sendo feito, mesmo se considerando que o
desemprego entre estes trabalhadores é o que mais
cresce. Entre 1993 e 2002, por exemplo, as taxas de
desemprego relativas aos grupos de trabalhadores
nas faixas etárias 15-17 anos e 18-24 anos de idade
aumentaram 34% e 39%, respectivamente. No mes mo período, as taxas relativas às faixas etárias 40-49
anos e 50-59 anos cresceram 75% e 68%, respectiva mente. No conjunto, cerca de 20% dos desemprega dos têm entre 40 a 59 anos de idade.

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Vide texto Atualizado
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
LEI Nº 10.748, DE 22 DE OUTUBRO DE 2003
Cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens – PNPE, acrescenta dispositivo à
Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e
dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 462, DE 2003
Altera o § 1º e o inciso I do § 4º do
art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º e o Inciso I do § 4º do art. 80 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passam a vigo rar com a seguinte redação:
Art. 80....................................................
§ 1º A educação a distância, organiza da com abertura e regime especiais, será
oferecida por instituições credenciadas pela
União, através do Ministério da Educação
ou por delegação específica, através dos
demais sistemas de ensino.
..............................................................
§ 4º........................................................
I – custos de transmissão reduzidos
em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens, e de outros meios
de comunicação que sejam executados e
explorados mediante permissão ou concessão do Poder Público;
............................................................”
Justificação
A educação a distância vem se tomando rapida mente uma privilegiada forma de ensino, pela sua na tureza e pela sua necessidade social. O art. 80 da Lei
nº 9.394/96 tem como foco exclusivo essa forma de
ensino.
Destina-se a educação a distância, por nature za, a possibilitar a aprendizagem formal ou informal,
através de cursos não-presenciais ou semi-presenci ais. Nos últimos anos esta forma de educação tomou
uma dimensão espetacular no mundo inteiro, não só
pelo avanço tecnológico nos meios de telecomunica ção, da informática, da internet e dos recursos audio visuais, além dos meios de radiodifusão sonora e de
sons e imagem, mas também por inaugurar um novo
paradigma educacional, dando início à fase de cursos
não-presenciais, no sentido físico da palavra.
Com as novas tecnologias está nascendo uma
nova escola, a escola virtual, que vence qualquer dis tância, ultrapassa as fronteiras da sala-de-aula, da
escola, das comunidades, das regiões, dos estados e
das nações, para se tomar uma escola diferenciada
da nova sociedade global, que é a sociedade do co nhecimento e da comunicação.
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Pela sua necessidade social, a educação a dis tância se torna um instrumento de democratização das
sociedades, por incluir na esfera do desenvolvimento
humano, através do ensino, as pessoas e as comunidades mais pobres, mais distantes, mais à margem
do progresso econômico do mundo moderno.
Alguns instrumentos legais têm regulamentado
o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB, como o Decreto nº 2.494/98, modificado pelo Decreto nº 2.561/98 e como a Portaria nº
301/98 do Ministério da Educação, momento em que
começaram a aparecer dúvidas e até lacunas no texto
daquela lei, referentes ao § 1 e ao inciso I do § 4º do
citado artigo da LDB.
No meio acadêmico vem se tornando consensual que a Lei nº 9.394/96 reservou apenas à União o
poder de credenciar as instituições para oferta da
educação a distância e, assim sendo, constituiu-se
ilegalidade a delegação feita aos outros sistemas de
ensino prevista nos arts. 8 e 12 do Decreto nº
2.494/98, alterado pelo Decreto nº 2.561/98, que as sim definem:
“Art. 8º Nos níveis fundamental para
jovens e adultos, médio e educação profissional, os sistemas de ensino poderão credenciar instituições exclusivamente para a
realização de – mes finais, atendidas as
normas gerais da educação nacional”.
..............................................................
Art. 12. Fica delegada competência às
autoridades integrantes dos demais sistemas de ensino de que trata o Art. 8º da Lei
nº 9.394, de 1996, para promover os atos de
credenciamento de instituições localizadas
no âmbito de suas respectivas atribuições,
para oferta de cursos a distância dirigidos à
educação de jovens e adultos, ensino médio
e educação profissional de nível técnico”.
(Grifos nossos)
O ato de credenciamento, em matéria educacional, cabe observar, entende-se como ato de certificação de qualidade institucional pelo Poder Público.
Nasce com o Decreto nº 2.494/98, com a redação que lhe é dada pelo Decreto nº 2.56 1/98, um conflito real entre normas legais: os artigos 8º e 12 do citado Decreto e o § 1º do art. 80 da LDB. A LDB, como
sabemos, é norma hierarquicamente superior ao de creto. O conflito ocorre porque na perspectiva de cre denciamento de instituições que pretendam ministrar
cursos a distância, ao contrário do que dispõe o De -
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creto 2.494/98, foi intenção do legislador restringir o
poder de credenciamento à União, como está claramente expresso no § 1º do art. 80, verbis:
“Art. 80. .................................................
§ 1º A educação a distância, organiza da com abertura e regime especiais, será
oferecida por instituições especificamente
credenciadas pela União.” O grifo é nosso.
Não há como pôr dúvida, em que pretendeu o
Legislador, no acima mencionado dispositivo legal,
reservar especificamente á União o poder de cre denciar as instituições em todos os níveis e modali dades de ensino a distância. E assim o fez utilizan do-se da competência privativa que lhe reserva o
art. 22, inciso XXIV da Constituição Federal.
Também não se pode, hermeneuticamente, ad jetivar o termo “instituições”, com o advérbio “especifi camente”, já que todo credenciamento de uma institu ição é específico para aquela instituição, não poden do servir para outra, sob pena de incidir desnecessa riamente numa tautologia. Assim, “especificamente” é
atributo da palavra “União”, entendendo o Legislador,
naquele momento, sem qualquer censo pragmático,
que a educação a distância, em sendo matéria edu cacional de natureza eminentemente “nacional”, deveria ser objeto de credenciamento apenas da União,
que é o ente unificador e convergente de todos os en tes federados, sem desprovê-los das respectivas au tonomias.
De fato, a oferta da educação a distância não se
restringe à territorialidade deste ou daquele ente da
Federação. Ela está acima dos limites jurisdicionais
de cada Estado ou Município. Contudo, a amplitude
territorial do Brasil demonstra, por si, que os progra mas de natureza nacional, em qualquer ordem, não
serão exeqüíveis sem a colaboração entre os diver sos sistemas, sendo este um primeiro princípio da organização da educação nacional assim expresso no
art. 8º da LDB:
“Art. 8º A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino”.
Por outro lado, embora seja privativo da União fixar as diretrizes e bases da educação nacional, a
educação em si é matéria de competência concorren te da União, dos Estados e do Distrito Federal, tal
como constitucionalmente determina o inciso IX do
art 24 da Lei Magna, nada impedindo que a Lei nº
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9.394/96 admitisse expressamente a descentralização do poder de credenciamento de instituições desta
forma especial de ensino, que é a educação a distância, sobretudo na sua operacionalização, para outros
sistemas de ensino. E o que ora se propõe, para eliminar o conflito de normas vigentes e para dar a dimensão maior, de forma pragmática, aos programas de
educação a distância.
Para tal não faltam argumentos.
O próprio art. 80 assim entende a questão quando, em outros aspectos, descentraliza a competência
da União sobre a educação a distância, como o constante de seu § 3º, verbis:
“§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação
a distância e a autorização para implementação, caberão aos respectivos sistemas de
ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas”.
Os lembrados Decretos nºs 2.494 e 2.561 de
1998, assim, ao regulamentarem o art. 80 da LDB, colocam sob penumbra o texto da lei. Introduzem delegação pela União aos outros sistemas de ensino para
credenciar instituições que pretendam ofertar o ensino a distância, limitando a competência aos cursos dirigidos à educação de jovens e adultos, ensino médio
e educação profissional de nível técnico.
Não há dúvida de que a centralização do credenciamento das instituições para a oferta da educação a distância na União tornaria inviável o funcionamento deste sistema, tornando-se um grave óbice
para a implantação dos programas de educação a
distância em nosso país.
Acatando esta conclusão, impõe-se uma alteração no citado § 1º do art. 80 da LDB, de forma a flexibilizar o sistema de credenciamento das instituições
que visem oferecer cursos e programas de educação
a distância, como expresso na alteração ora proposta
pelo presente projeto.
É também objeto de constantes reparos, o texto
do inciso I do § 4º do art. 80 da Lei nº 9.394/96. Sob a
proteção de tratamento diferenciado, próprio das condições a serem impostas na concessão de serviços
públicos outorgáveis pela União, restringe-se aquele
dispositivo aos meios de comunicação tradicionais de
rádio-difusão e de sons e imagens, quando já àquela
época, além do rádio e da TV, irrompiam no mundo inteiro as novas tecnologias de informação e comunicação, como os sistemas de telecomunicação, de redes
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de computadores, da Internet e de inumeráveis recur sos audiovisuais.
O presente projeto de lei alarga este horizonte
para abraçar todos os meios de comunicação cons tantes do inciso XII, letra a do art. 21 da CF, mas tam bém aqueles constantes do inciso IX do mesmo ar tigo, onde se incluem os mais modernos instrumentos
tecnológicos de informação e comunicação, passíveis
de outorga de permissão ou de autorização de pres tação de serviços públicos a terceiros.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
José Jorge, Senador da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
TÍTULO III
Da Organização do Estado
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da União
....................................................................................
Art. 21. Compete à União:
....................................................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autori zação, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens;
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
....................................................................................
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................
IX – educação, cultura, ensino e desporto;
....................................................................................
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin te Lei:
....................................................................................
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TÍTULO IV
Da Organização da Educação Nacional
....................................................................................
Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.
§ 1º Caberá à União a coordenação da política
nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias
educacionais.
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de
organização nos termos desta Lei.
....................................................................................
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e
horas-aula estabelecidas;
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V – prover meios para a recuperação dos alunos
de menor rendimento;
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade
com a escola;
VII – informar os pais e responsáveis sobre a
freqüência e o rendimento dos alunos, bem como so bre a execução de sua proposta pedagógica.
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município,
ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alu nos que apresentem quantidade de faltas acima de
cinqüenta por cento do percentual permitido em lei.
(Inciso incluído pela Lei nº 10.287, de 20-9-2001)
....................................................................................
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e
de educação continuada.
§ 1º A educação a distância, organizada com
abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a
realização de exames e registro de diploma relativos
a cursos de educação a distância.
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§ 3º As normas para produção, controle e avalia ção de programas de educação a distância e a autori zação para sua implementação, caberão aos respec tivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação
e integração entre os diferentes sistemas.
§ 4º A educação a distância gozará de tratamen to diferenciado, que incluirá:
I – custos de transmissão reduzidos em canais
comerciais de radiodifusão sonora e de sons e ima gens;
II – concessão de canais com finalidades exclu sivamente educativas;
III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o
Poder Público, pelos concessionários de canais co merciais.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.494,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998
Regulamenta o art. 80 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá
outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
de acordo com o disposto no art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996,
Decreta:
....................................................................................
Art. 8º Nos níveis fundamental para jovens e
adultos, médio e educação profissional, os sistemas
de ensino poderão credenciar instituições exclusiva mente para a realização de exames finais, atendidas
as normas gerais da educação nacional.
§ 1º Será exigência para credenciamento des sas instituições a construção e manutenção de banco
de itens que será objeto de avaliação periódica.
§ 2º Os exames dos cursos de educação profis sional devem contemplar conhecimentos práticos,
avaliados em ambientes apropriados.
§ 3º Para exame dos conhecimentos práticos a
que se refere o parágrafo anterior, as instituições cre denciadas poderão estabelecer parcerias, convênios
ou consórcios com instituições especializadas no preparo profissional, escolas técnicas, empresas e ou tras adequadamente aparelhadas.
....................................................................................
Art. 12. Fica delegada competência às autorida des integrantes dos demais sistemas de ensino de
que o art. 80 da Lei nº 9.394, de 1996, para promover
os atos de credenciamento de instituições localizadas
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no âmbito de suas respectivas atribuições, para oferta
de cursos a distância dirigidos à educação de jovens
e adultos e ensino médio.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.561, DE 27 DE ABRIL DE 1998
Altera a redação dos arts. 11 e 12
do De creto nº 2.494, de 10 de fevereiro
de 1998, que regulamenta o dis posto no
art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
de acordo com o disposto no art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996,
Decreta:
Art. 1º Os arts. 11 e 12 do Decreto nº 2.494, de
10 de fevereiro de 1998, passam a vigorar com a se guinte redação:
“Art. 11. Fica delegada competência ao Ministro
de Estado da Educação e do Desporto, em conformidade ao estabelecido nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei
nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, para promover os
atos de credenciamento de que trata o § 1º do art. 80
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, das instituições vinculadas ao sistema federal de ensino e das
instituições de educação profissional em nível tecnológico e de ensino superior dos demais sistemas.” (NR)
“Art. 12. Fica delegada competência às autoridades integrantes dos demais sistemas de ensino de
que trata o art. 8º da Lei nº 9.394, de 1996, para pro mover os atos de credenciamento de instituições lo calizadas no âmbito de suas respectivas atribuições,
para oferta de cursos a distância dirigidos à educação
de jovens e adultos, ensino médio e educação profissional de nível técnico.” (NR)
....................................................................................
PORTARIA Nº 301, DE 7 DE ABRIL DE 1998
(Diário Oficial de 9 de abril de 1998)
O Ministro da Educação e do Desporto, no uso
de suas atribuições, considerando:
o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 e no Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de
1998; e
a necessidade de normatizar os procedimentos
de credenciamento de instituições para a oferta de
cursos de graduação e educação profissional tecnológica a distância, resolve:
Art. 1º A instituição de ensino interessada em
credenciar-se para oferecer cursos de graduação e
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educação profissional em nível tecnológico a distân cia deverá apresentar solicitação ao Ministério da
Educação e do Desporto, a ser protocolada no Protocolo Geral do MEC ou na DEMEC da unidade da fe deração respectiva.
§ 1º A instituição de ensino interessada em cre denciar-se para oferecer cursos de educação funda mental dirigidos à educação de jovens e adultos, ensi no médio e a educação profissional em nível técnico,
deverá apresentar solicitação às autoridades integrantes dos respectivos sistemas.
§ 2º As instituições poderão, em qualquer épo ca, apresentar as solicitações de credenciamento de
que trata esta Portaria.
Art. 2º O credenciamento da instituição levará
em conta os seguintes critérios:
I – breve histórico que contemple localização da
sede, capacidade financeira, administrativa, infra-es trutura, denominação, condição jurídica, situação fis cal e parafiscal e objetivos institucionais, inclusive da
mantenedora;
II – qualificação acadêmica e experiência pro fissional das equipes multidisciplinares – corpo do cente e especialistas nos diferentes meios de infor mação a serem utilizados – e de eventuais institui ções parceiras;
III – infra-estrutura adequada aos recursos didá ticos, suportes de informação e meios de comunica ção que pretende adotar;
IV – resultados obtidos em avaliações nacionais,
quando for o caso;
V – experiência anterior em educação no nível
ou modalidade que se proponha a oferecer.
Art. 3º A solicitação para credenciamento do
curso de que trata o § 1º deverá ser acompanhada de
projeto, contendo, pelo menos, as seguintes informa ções:
I – estatuto da instituição e definição de seu modelo de gestão institucional, incluindo organograma
funcional, descrição das funções e formas de acesso
a cada cargo, esclarecendo atribuições acadêmicas e
administrativas, definição de mandato, qualificação
mínima exigida e formas de acesso para os cargos diretivos ou de coordenação, bem como a composição
e atribuições dos órgãos colegiados existentes;
II – elenco dos cursos já autorizados e reconhe cidos, quando for o caso;
III – dados sobre o curso pretendido: objetivos,
estrutura curricular, ementas, carga horária estimada
para a integralização do curso, material didático e meios instrucionais a serem utilizados;
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IV – descrição da infra-estrutura, em função do
projeto a ser desenvolvido: instalações físicas, destacando salas para atendimento aos alunos; laboratórios; biblioteca atualizada e informatizada, com acervo
de periódicos e livros, bem como fitas de áudio e vídeos; equipamentos que serão utilizados, tais como: te levisão, videocassete, audiocassete, equipamentos
para vídeo e teleconferência, de informática, linhas
telefônicas, inclusive linhas para acesso a redes de
informação e para discagem gratuita e aparelhos de
fax à disposição de tutores a alunos, dentre outros;
V – descrição clara da política de suporte aos
professores que irão atuar como tutores e de atendimento aos alunos, incluindo a relação numérica entre
eles, a possibilidade de acesso à instituição, para os
residentes na mesma localidade e formas de interação e comunicação com os não-residentes;
VI – identificação das equipes multidisciplinares
– docentes e técnicos – envolvidas no projeto e dos
docentes responsáveis por cada disciplina e pelo curso em geral, incluindo qualificação e experiência profissional;
VII – indicação de atividades extracurriculares,
aulas práticas e estágio profissional oferecidos aos
alunos;
VIII – descrição do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação e da avaliação do
rendimento do aluno ao longo do processo e ao seu
término.
§ 1º O projeto referido no caput deste artigo será
integralmente considerado nos futuros processos de
avaliação e recredenciamento da instituição.
§ 2º Sempre que houver parceria entre instituições para a oferta de cursos a distância, as informações exigidas neste artigo estendem-se a todos os
envolvidos.
Art. 4º As informações apresentadas pela pro ponente poderão ser complementadas pela Secretaria de Ensino Superior – SESu e Secretaria de Educação Média e Tecnológica – SEMTEC, com informações adicionais da Secretaria de Educação a Distância – SEED, podendo incluir outras, prestadas por órgãos do MEC ou por instituições de reconhecida competência na área de educação a distância.
Art. 5º A Secretaria de Ensino Superior – SESu,
a Secretaria de Educação Média e Tecnológica –
SEMTEC, respectivamente no que diz respeito à educação superior e educação profissional, e a Secretaria de Educação a Distância – SEED, completado o
conjunto de informações, constituirão uma comissão
de credenciamento. especialmente designada para
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avaliar a documentação apresentada e verificar, in
loco, as condições de funcionamento e potencialida des da instituição.
§ 1º O credenciamento de instituições para ofe recer cursos de graduação a distância se dará com o
ato legal de funcionamento de seus cursos.
§ 2º Sempre que as instituições interessadas
em credenciar-se para oferecer cursos de gradua ção a distância não estiverem credenciadas como
instituições de educação superior para o ensino pre sencial, deverão apresentar, no projeto de que trata
a art. 3º desta Portaria, as informações e dados pre vistos no art. 2º da Portaria MEC nº 640, de 13 de
maio de 1997.
Art. 6º A comissão de credenciamento, uma vez
concluída a análise da solicitação, elaborará relatório
detalhado, no qual recomendará ou não o credencia mento da instituição.
Parágrafo único. A análise de que trata este arti go, no que se refere aos cursos de graduação a dis tância, será analisada pela comissão de credencia mento e pela SESu/MEC, atendendo ao disposto na
Portaria nº 640, de 1997, em tudo o que for aplicável.
Art. 7º O relatório da comissão, acompanhado
da documentação pertinente, integrará o relatório da
Secretaria de Ensino Superior – SESu e da Secreta ria de Educação Média e Tecnológica – SEMTEC,
que será encaminhado ao Conselho Nacional de
Educação, para deliberação.
Art. 8º O parecer do Conselho Nacional de Edu cação de que trata o ar tigo anterior será encaminha do ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto
para homologação.
§ 1º Havendo homologação de parecer favorá vel, pelo Ministro, o credenciamento far-se-á por ato
do Poder Executivo.
§ 2º Em caso de homologação de parecer desfavorável, a instituição interessada só poderá solicitar
novo credenciamento após o prazo de dois anos, a
contar da data da homologação do parecer no Diário
Oficial.
Art. 9º O reconhecimento de cursos superiores
de graduação a distância autorizados e a autorização
de novos cursos de graduação e cursos seqüenciais a
distância, nas instituições credenciadas para a oferta
de educação a distância, deverão obedecer o que dispõe a Portaria nº 641, de 13 de maio de 1997, e nº
887, de 30 de julho de 1997, no que for aplicável.
Art. 10. As instituições que obtiverem credencia mento para oferecer cursos a distância serão avalia das para fins de recredenciamento após cinco anos.
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Art. 11. Será sustada a tramitação de solicitação
de credenciamento de que trata esta Portaria, quando
a proponente ou sua mantenedora estiverem submetidas a sindicância ou inquérito administrativo.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Paulo Renato Souza.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos
às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos)
– A Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão
deliberativa ordinária de amanhã será dedicado a homenagear o Dia Nacional do Vereador, de acordo com o
Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador
Romeu Tuma e de outros Srs. Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – A Presidência recebeu do Governo do Estado
de São Paulo o Ofício nº S/30, de 2003 (nº
128/2003, na origem), de 5 do corrente, solicitando
autorização para efetuar a contratação de financia mento externo junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento
–
BID,
no
valor
de
US$20,000,000.00 (vinte milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), destinando-se os recursos à execução do Programa Cultura e Cidadania
para a Inclusão Social – Fábricas de Cultura.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A Presidência recebeu o Aviso nº 36, de 2003
(nº 392/2003, na origem), do Ministro de Estado da
Fazenda, encaminhando, com base na Resolução do
Senado Federal nº 64, de 1999, o segundo Relatório
de Progresso do Programa Nacional de Apoio à Ges tão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros
– PNAFM, relativo ao primeiro semestre de 2003.
O expediente, anexado ao processado da referida
Resolução, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A Presidência propõe ao Plenário a designação do Senador João Ribeiro para participar como
observador Parlamentar da 16ª Reunião da Comissão de Negociações Comerciais (CNC) da Alca, nos
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dias 16 a 18 do corrente, em Miami, nos Estados Unidos da América do Norte.
Em votação a proposição da Presidência.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
É o seguinte Requerimento
REQUERIMENTO Nº 1.125, DE 2003
Tendo sido convidado a participar da XVI Reunião
do Comitê de Negociações Comerciais (CNC) da Área
de Livre Comércio das Américas (ALCA), a realizar-se
nos dias 16 a 18 de novembro de 2003, em Miami, soli cito autorização do Senado para aceitar a referida mis são, nos termos do art. 55, inciso III, da Constituição Federal e art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno.
Informo ainda que, para participar do referido
evento, necessito me ausentar do País no período de
14 a 18 de novembro.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Senador João Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos Pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes
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Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 74 de 2003 (nº
41 de 2003, na Câmara dos Deputados),
de iniciativa do Presidente da República,
que altera o Sistema Tributário Nacional
e dá outras providências.
Relator: Senador Romero Jucá
I – Relatório
A Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de
2003 (nº 41, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências, conhecida como Reforma Tributária,
tem origem no Poder Executivo e foi submetida ao
Congresso Nacional mediante a Mensagem nº
157/03, acompanhada pela Exposição de Motivos
Interministerial (E.M.I.) nº 84/MF/C.Civil, ambas de 30
de abril de 2003.
O texto encaminhado ao Senado Federal, que
vem a esta Comissão para análise, compõe-se de
sete artigos, assim resumidos:
O art. 1º introduz diversas alterações na Constituição, convindo mencionar as seguintes:

PARECER Nº 1.710, DE 2003
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 74, de 2003 (nº
41/2003, na Câmara dos Deputados), de
iniciativa do Presidente da República,
que altera o Sistema Tributário Nacional
e dá outras providências.
Este Avulso contém:
– Relatório do Senador Romero Jucá,
Relator da matéria, apresentado em
22-10-2003 (1º pronunciamento)
– Aditamento ao Relatório do Senador
Romero Jucá, Relator da matéria, apresentado em 29-10-2003 (2º pronunciamento)
– Voto final (Decisão da Comissão)
– Votos, em separado, do Senador Ro dolpho Tourinho e outros Senhores Senadores e do Senador Tasso Jereissati, apresentados na Comissão
– Legislação citada no parecer
– Documentos citados no parecer:
Anexos I e II

a) nova exceção à vedação de intervenção da União nos Estados e Distrito Federal, para reorganizar as finanças públicas
(arts. 34, V, c, e 36, V);
b) nova disposição geral a ser observada pela administração pública em relação
às administrações tributárias (art. 37, XXII);
c) nova e relevante competência privativa do Senado Federal, para avaliação periódica da funcionalidade do Sistema Tributário Nacional e do desempenho das administrações tributárias (art. 52, XV);
d) ampliação dos titulares do direito
de iniciativa de lei complementar que disciplinar o ICMS (art. 61, § 3º);
e) nova hipótese de cabimento de recurso especial para o Superior Tribunal de
Justiça (art. 105, III, d);
f) inserção de tratamento diferenciado
e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, como nova especificidade para normas gerais em matéria de
legislação tributária, que cabe à lei complementar estabelecer, inclusive regime único
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de arrecadação de impostos e contribuições
(art. 146, III, d, e parágrafo único);
g) previsão da possibilidade de lei
complementar estabelecer critérios especiais de tributação para prevenir desequilíbrios
da concorrência (art. 146-A);
h) inserção de desastre ambiental
como causa de despesas extraordinárias
passíveis de atendimento mediante empréstimo compulsório (art. 148, I);
i) previsão de as contribuições sociais
e de intervenção no domínio econômico incidirem sobre a importação de produtos es trangeiros e serviços (art. 149, § 2º, II);
j) definição do fato gerador da contri buição municipal para o custeio do serviço
de iluminação pública (art. 149-A, parágrafo
único);
l) possibilidade da instituição de contri buição municipal para custeio do serviço de
limpeza pública (art. 149-B);
m) acréscimo, às limitações do poder
de tributar, do princípio da noventena, sem
prejuízo do da anterioridade (art. 150, III, c);
n) admissão da cobrança de pedágio,
sem vinculação à utilização de vias conservadas pelo Poder Público (art. 150, V);
o) ampliação das exceções ao princí pio da anterioridade tributária e fixação de
exceções ao novo princípio da noventena
(art. 150, § 1º);
p) previsão de associações ou sindica tos solicitarem informações sobre benefícios
fiscais concedidos a pessoas jurídicas (art.
150, § 8º);
q) modificações diversas, abordadas
melhor adiante, sobre vários impostos (II,
IEx, IPI e ITR – art. 153, I, II, § 3º, IV, e § 4º;
IPVA, ITCD e ICMS – art. 155, III, § 1º, IV e
V, § 2º, II, c, IV, a e b, V, a a c, VI, a a j, VII,
a e b, VIII, IX, a e c, X, a e d, XI, XII, a, b, f
a o, XIII, a a e, § 6º, I e II, § 7º, I e II; e ITBI
– art. 156, § 2º, III e IV);
r) revisão de critérios para repartição
das receitas tributárias pertencentes aos Municípios (art. 158, II, III e parágrafo único);
s) acréscimo da partilha de receitas da
União com os entes federados, em mais
dois por cento da arrecadação do Imposto
sobre a Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) serão 49% em
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vez dos atuais 47% –, os quais serão destinados, nos termos de lei complementar, ao
financiamento de programas de desenvolvimento regional, que o texto da PEC original
denominava fundo nacional de desenvolvimento regional (art. 159, I, d); e 25% da arrecadação da Cide-combustíveis, distribuídos na forma da lei para os Estados e o Distrito Federal, devendo os Estados destinar
aos respectivos Municípios 25% daquele
montante (art. 159, III e §§ 3º 4º);
t) acréscimo de exceção ao princípio
da vedação de vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, a fim de
admitir a destinação de recursos para realização de atividades da administração tributária (art. 167, IV);
u) acréscimo de princípio a ser observado pela ordem econômica, referente à defesa do meio ambiente, admitido tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental
de produtos, serviços e seus processos de
elaboração e prestação (art. 170, VI);
v) modificações sobre contribuições
sociais, melhor referidas adiante (art. 195,
IV, e §§ 12 a 14);
x) previsão de que a União instituirá,
no âmbito da assistência social, programa
de renda mínima, com a possível participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma de lei complementar (art.
203, parágrafo único);
z) possibilidade de os Estados e o Dis trito Federal vincularem a fundo estadual de
fomento à cultura até cinco décimos por
cento de sua receita tributária líquida para o
financiamento de programas e projetos culturais.
As modificações que a PEC pretende
introduzir nas disposições constitucionais sobre impostos serão resumidas em seguida.
Quanto aos impostos de competência
privativa da União:
a) o Imposto de Importação (II) passa
a denominar-se ... de produtos estrangeiros
e de serviços, para possibilitar a incidência
sobre estes últimos (art. 153, I);
b) o Imposto de Exportação (IE) passa
a denominar-se ... de produtos nacionais ou
nacionalizados e de serviços, para possibilitar
a incidência sobre estes últimos (art. 153, II);
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e) o Imposto sobre Produtos Industriali zados (IPI) terá reduzido seu impacto sobre
a aquisição de bens de capital pelo contribuinte, na forma da lei (art. 153, IV e § 3º, IV);
d) o Imposto sobre a Propriedade Ter ritorial Rural (ITR) continuará de competência da União, mas, além de passar a ser
progressivo, será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma
da lei, desde que tal não implique redução
do imposto ou outra forma de renúncia fiscal
(art. 153, VI e § IV, I a III).
Quanto aos impostos de competência privativa
dos Estados e do Distrito Federal, mais adiante se
fará referência específica ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (ICMS), em face
da extensão e profundidade das alterações propos tas visando a sua uniformização e simplificação.
Entretanto, na seqüência do acima exposto,
mencionam-se desde logo as modificações atinentes
ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automoto res (IPVA), que passou a ter, em sua denominação,
os qualificativos terrestres, aéreos e aquáticos, para
possibilitar a incidência sobre aeronaves e embarca ções; teria alíquotas mínimas fixadas pelo Senado e
poderia ter alíquotas diferenciadas em função do tipo
e utilização (art. 155, III e § 7º).
Quanto ao ICMS, em síntese:
a) (art. 155, § 2º, I, VII, VIII, XI, XII e
XIII, a) este imposto continuará de compe tência privativa dos Estados e do Distrito Federal, mas a instituição por lei estadual limitar-se-á a estabelecer a exigência do imposto (desaparecendo o atual complexo de 27
diferentes legislações estaduais); continuará
regulado por lei complementar nacional,
mas também por regulamentação única,
editado por órgão colegiado a ser integrado
por representante de cada Estado e do Dis trito Federal, sendo vedada a adoção de
norma autônoma estadual, bem assim,
como regra geral e desde logo, vedada a
concessão de isenção, redução de base de
cálculo, crédito presumido ou qualquer outro
incentivo ou benefício fiscal ou financeiro
que implique sua redução, exceto para atender ao tratamento diferenciado e favorecido
das microempresas e empresas de pequeno
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porte, bem como para isentar operações
com gêneros alimentícios de primeira necessidade e com medicamentos de uso hu mano, segundo condições e listas definidas
em lei complementar;
b) (art. 155, § 2º, XII) caberá à lei complementar, dentre o mais, definir fatos geradores, contribuintes e bases de cálculo do
imposto; dispor sobre as competências e o
funcionamento do órgão colegiado dos
Estados e do Distrito Federal; disciplinar o
processo administrativo-fiscal; dispor sobre
regimes especiais ou simplificados de tributação; prever sanções, inclusive retenção
dos recursos oriundos das transferências
constitucionais, aplicáveis aos Estados e ao
Distrito Federal, ou a seus agentes, por descumprimento da legislação do imposto, especialmente quanto à vedação de isenção,
incentivo ou benefício; dispor sobre o processo administrativo de apuração das referidas infrações, bem como definir o órgão que
deverá processar e efetuar o julgamento administrativo; prever a obrigatoriedade da
prestação, por meio eletrônico, de informações relativas a cada operação e prestação,
destinadas a sistema integrado e disponível
às administrações tributárias;
c) (art. 155, § 2º, XIII) caberá ao órgão
colegiado dos Estados e do Distrito Federal,
observado o mínimo de quatro quintos de
seus membros: editar a regulamentação única
do imposto; autorizar a transação e a concessão de anistia, remissão e moratória, condicionada a lei específica que regule exclusivamente a matéria; estabelecer critérios para
concessão de parcelamento de débitos fiscais; fixar as formas e prazos de recolhimento
do imposto; estabelecer critérios e procedimentos de controle e fiscalização quanto à
entrega da parcela devida ao Estado de localização do destinatário, relativamente a operações e prestações interestaduais;
d) (art. 155, § 2º, IV) o Senado será
competente para, mediante resolução, estabelecer as alíquotas, não superiores a 25%,
aplicáveis às operações e prestações; e
também as alíquotas de referência, relativas
às operações e prestações interestaduais,
para efeito específico de determinação da
parcela do imposto devida ao estado de origem; o direito de iniciativa, ora do Presiden-
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te da República ou de um terço dos senadores, será estendido a um terço dos governadores, e o quorum de aprovação da resolução passará de maioria absoluta para três
quintos dos membros do Senado;
e) (art. 155, § 2º, V) o imposto terá alí quotas uniformes em todo o território nacional, por mercadoria, bem ou serviço, em número máximo de cinco (abolidas as cerca
de quarenta atuais), observado o seguinte:
o órgão colegiado dos Estados e do Distrito
Federal definirá a quais mercadorias, bens e
serviços serão aplicadas essas alíquotas; a
menor alíquota será aplicada aos gêneros
alimentícios de primeira necessidade e aos
medicamentos de uso humano, segundo
condições e listas definidos em lei complementar, e a mercadorias, bens e serviços
definidos pelo referido órgão colegiado; à
exceção dessa menor alíquota, as demais
não poderão ser inferiores à maior alíquota
de referência estabelecida para operações e
prestações interestaduais;
f) (art. 155, § 2º, VI) relativamente a
operações e prestações interestaduais, será
observado o seguinte: o imposto será calculado pela aplicação da alíquota da mercadoria, bem ou serviço sobre a respectiva base
de cálculo; a parcela devida ao estado de
origem será obtida pela aplicação da alíquota de referência sobre a base de cálculo,
que para esse efeito não compreenderá o
montante do IPI, quando a operação ou
prestação configure fato gerador dos dois
impostos; a parcela devida ao estado de lo calização do destinatário – que lei complementar definirá como será atribuída ao referido estado – será a diferença entre os montantes obtidos conforme acima referido, e
não poderá ser objeto de compensação,
pelo remetente, com o montante cobrado
nas operações e prestações anteriores;
quando aplicada a menor alíquota (gêneros
alimentícios de primeira necessidade, medicamentos de uso humano etc.), o imposto
caberá integralmente ao estado de origem;
lei complementar poderá prever outras hipóteses em que o imposto poderá ser cobrado
no estado de origem; somente será considerada interestadual a operação em que houver efetiva saída de mercadoria ou bem do
estado de origem para o estado de destino;
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a prestação do serviço de transporte aéreo,
terrestre, aquático etc. só será considerada
interestadual se vinculada a mercadorias,
bens, valores, semoventes e pessoas, cuja
contratação preveja como destino físico unidade da Federação diferente daquela onde
se iniciou a prestação; nas operações com
gás natural e seus derivados, o imposto
será devido na forma indicada nas três primeiras frases deste tópico;
g) art. 155, § 2º, IX e X) o imposto incidirá sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, a qualquer título, por
pessoa física ou jurídica, cabendo o imposto
ao estado de destino; incidirá também sobre
as transferências interestaduais de mercadorias e bens entre estabelecimentos do mesmo
titular; mas não incidiria sobre operações que
destinem mercadorias para o exterior, nem
sobre serviços prestados a destinatários no
exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado
nas operações e prestações anteriores (constitucionaliza-se a desoneração das exportações, assegurando-se o aproveitamento ou
manutenção dos créditos relativos aos insumos dos produtos exportados, matéria que
vem sendo regulada por lei complementar – a
chamada Lei Kandir –, e que dispõe sobre o
conseqüente ressarcimento da União aos
Estados exportadores);
h) (art. 155, § 6º) a incidência do ICMS
sobre energia elétrica e petróleo e seus derivados ocorre em todas as etapas da circulação, mas em relação à energia elétrica
ocorre também nas etapas de produção,
transmissão, distribuição, conexão e conversão, até a sua destinação final.
Finalmente, de competência privativa dos municípios (art. 156, II e § 2º, III e IV), o imposto sobre
transmissão de bens imóveis (ITBI) – ou melhor,
transmissão inter vivos, a qualquer título, de bens
imóveis, direitos reais sobre imóveis e cessão de di reitos a sua aquisição – poderá ser progressivo em
razão do valor do imóvel e poderá ter alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e o uso do
imóvel.
No que tange às contribuições sociais (art. 195,
IV, e §§ 12 a 14), o texto vindo da Câmara dos Deputados propõe a inclusão de novo inciso IV ao art. 195,
admitindo que a seguridade social possa ser financia-
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da mediante recursos provenientes, também, de con tribuição do importador de bens ou serviços do exteri or, ou de quem a lei a ele equiparar. Em três novos pa rágrafos, prevê ainda que:
a) a lei definirá os setores de atividade
econômica para os quais serão não-cumulativas as contribuições do empregador ou
empresa incidentes sobre a receita ou faturamento (PIS/Pasep e Cofins), bem como a
nova contribuição do importador de bens ou
serviços do exterior (§ 12);
b) o disposto no parágrafo anterior
aplica-se, inclusive, na de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição do empregador incidente sobre a folha de salários,
pela incidente sobre a receita ou faturamento (§ 13);
c) a alíquota da contribuição social so bre o lucro (CSLL) das instituições financeiras não poderia ser inferior à maior das alí quotas estabelecidas para as demais empresas (§ 14).
O art. 2º da PEC altera a redação dos seguin tes dispositivos do Ato das Disposições Constitucio nais Transitórias (ADCT):
a) Art. 76 e § 1º (Desvinculação de Re ceitas da União – DRU) desvincula, no período de 2003 a 2007 (em vez de 2000 a
2003), a destinação de vinte por cento da
arrecadação tributária da União, já agora in cluídas as contribuições de intervenção no
domínio econômico (Cide).
b) Art. 82, §§ 1º e 3º (Fundos de Com bate à Pobreza) – remete à lei complementar que disporá sobre o ICMS a definição
dos produtos e serviços supérfluos, bem
como suas condições, sobre os quais poderá incidir o adicional de até dois pontos per centuais na alíquota daquele imposto, para
o financiamento dos Fundos Estaduais e
Distrital; e convalida, para vigência até o
ano de 2010, data em que deverá ser extinto o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza (FCEP), instituído no âmbito do Poder Executivo Federal, os adicionais criados
pelos Estados e pelo Distrito Federal até a
data da promulgação da emenda, no que
estiverem em desacordo com as normas vi gentes.
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c) Art. 83. Restringe à lei federal a definição dos produtos e serviços supérfluos
sobre os quais poderão incidir, respectivamente, o adicional de cinco pontos percentuais na alíquota do IPI, como parcela destinada a compor o FCEP, e o adicional de até
meio ponto percentual na alíquota do ISS
para financiamento dos Fundos Municipais.
O art. 3º da PEC acrescenta ao ADCT novas
disposições (arts. 90, I, a a g, II, III, IV, V, a a c, VI,
VII, e §§ 1º a 5º; 91 e §§ lº e 2º; 92 e parágrafo úni co; 93 e §§ 1º a 6º; e 94 a 99), a fim de regular a
transição para a eficácia plena dos dispositivos
constitucionais a serem alterados pela emenda proposta.
Cabe destacar, quanto ao alcance do novo art.
90 do ADCT:
a) manutenção dos incentivos e benefícios fiscais e financeiros, vinculados ao
ICMS, concedidos até 30 de setembro de
2003, observadas as regras de transição
correspondentes, vedado contemplar novos
beneficiários a partir da promulgação da
Emenda (art. 90, I e § 1º);
b) previsão de adoção gradual das alí quotas de referência do ICMS até que se
estabeleça a única de quatro por cento, ao
término de onze anos (art. 90, II e § 3º); enquanto não se estabelecer essa alíquota
única, o imposto, nas operações com energia elétrica e petróleo e seus derivados ca berá integralmente ao Estado de localização
do destinatário, mas, findo esse período, caberá ao Senado definir as alíquotas desses
produtos, observado o limite de quatro por
cento (art. 90, §§ 4º e 5º);
c) vedação da concessão ou prorrogação dos incentivos e benefícios fiscais e financeiros, vinculados ao ICMS, salvo as exceções indicadas, considerando-se extintos,
na data da promulgação da Emenda, quaisquer outros concedidos a partir de 30 de setembro de 2003 (art. 90, III);
d) previsão de que a lei complementar
sobre ICMS disporá sobre o regime de transição, podendo criar fundos e mecanismos
necessários à sua consecução, sobre a vigência dos incentivos e benefícios e sobre a
aplicabilidade das regras em vigor à época
das respectivas concessões (art. 90, IV);
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e) previsão de que lei complementar
poderá permitir a manutenção das exigências previstas na legislação estadual, estabelecidas como condição à aplicação do deferimento do lançamento e pagamento do
ICMS (art. 90, VII);
f) permissão para que os Estados e o
Distrito Federal, pelo prazo de até três anos
a contar da publicação da Emenda, possam
destinar até cinco décimos por cento da re ceita líquida do ICMS à manutenção de incentivos e benefícios concedidos a programas e projetos culturais e programas de in clusão social, respeitado o limite de cinco
por cento do imposto a recolher pelo contribuinte (art. 90, § 2º).
Também vale destacar:
a) o art. 91 do ADCT prorroga, de 31
de dezembro de 2004 para 31 de dezembro
de 2007, o prazo de vigência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), mantida a alíquota de trinta e
oito centésimos por cento;
b) o art. 92 do ADCT mantém aplicá veis, até ser editada lei complementar prevista na PEC, os critérios de distribuição,
ora previstos no parágrafo único do art. 158
da Constituição para cálculo das parcelas
de receita sobre 25% do ICMS pertencentes
aos Municípios; e estabelece que a transição ocorrerá no prazo mínimo (sic) de seis
anos, de sorte que nenhum município sofra
perdas em relação ao valor das receitas an teriores;
c) o art. 93 do ADCT dispõe sobre o
chamado Fundo de Compensação pela De soneração das Exportações, a ser regulado
em lei complementar, cujo projeto deverá
ser encaminhado ao Congresso Nacional no
prazo de noventa dias a contar da promulgação da Emenda; nesse ínterim, permanece vigente o sistema de entrega de recursos
previsto na denominada Lei Kandir;
d) o art. 94 do ADCT excepciona do
futuro princípio da noventena o ICMS, nos
dois primeiros anos de vigência da lei com plementar que o vier a disciplinar;
e) o art. 95 do ADCT acrescenta dez
anos ao prazo fixado no art. 40, que mantém a Zona Franca de Manaus pelo período
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de 25 anos a partir da promulgação da
Constituição;
f) o art. 96 do ADCT estabelece que a
previsão de entrega, pela União aos Estados e Distrito Federal, de 25% da arrecadação da Cide-Combustíveis, destinados ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes, só entra em vigor após a
edição da lei que vier a dispor sobre os cri térios de distribuição;
g) o art. 97 do ADCT convalida – até
que exigida a nova contribuição prevista no
art. 149-B da CF – as taxas municipais que
tenham por fato gerador a utilização efetiva ou
potencial dos serviços de limpeza pública;
h) o art. 98 do ADCT determina que o
Poder Executivo da União, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da
Emenda, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei sob regime de urgência,
que disciplinará os benefícios fiscais para
capacitação do setor de tecnologia da informação, a vigorarem até 2019 nas condições
vigentes na data da referida promulgação;
I) o art. 99 do ADCT estabelece que
cessarão, a partir da entrada em vigor do regime previsto na nova alínea d do art. 146,
III, da CF, os regimes especiais de tributação das microempresas e empresas de pe queno porte próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O art. 4º da PEC é norma de direito intertem poral, que posterga a eficácia de disposições constitucionais modificadas (art. 155, § 2º, II, IV a VIII, X,
XI e XII) para data a ser definida em lei complementar nacional, que disporá sobre o ICMS, nos termos
da Emenda proposta.
O art. 5º da PEC é, também, norma de direito intertemporal, que posterga a eficácia de disposições
constitucionais modificadas (art. 155, X, a desoneração das exportações no âmbito do ICMS) para a data
da edição da lei complementar prevista no novo art.
93 do ADCT (entrega pela União aos Estados e ao
Distrito Federal de montante para ressarcimento, in clusive, de eventuais reduções da arrecadação).
O art. 6º dispõe que, ressalvados os arts. 4º e 5º,
a Emenda proposta entrará em vigor a 1º de janeiro
do ano subseqüente ao de sua promulgação.
E o art. 7º revoga, expressamente, disposições
da Constituição incompatíveis com as novas alterações constitucionais, quer em caráter definitivo (inci-
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so I), quer sob condição da eficácia de normas inter temporais (inciso II).
É oportuno recordar a concepção e os objetivos
da Reforma Tributária, tal como proposta pelo Poder
Executivo.
Segundo a mencionada Exposição de Motivos
Interministerial, que acompanha a Mensagem nº
157/03, resulta claro dos debates nacionais, sob o
ponto de vista político, econômico ou social, que o
Brasil necessita dessa reforma estrutural do Sistema
Tributário Nacional para elevação de sua eficácia econômica e estímulo da produção, do investimento pro dutivo e da geração de emprego e renda.
A atual proposta de reorganização do Sistema
Tributário Nacional procura concretizar o produto
desses debates, sobretudo a partir de acordo sobre
o tema, obtido no Congresso Nacional, ao final do
ano de 1999, e, por último, com a participação do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
além do papel fundamental de todos os Governado res de Estado, que atuaram construtivamente na
concepção desta Reforma Tributária, e da relevante
participação das representações dos municípios,
que tanto contribuíram para o aperfeiçoamento des sa concepção.
O sistema tributário vigente sedimentou um ní vel de disponibilidade de receita para os entes fede rativos, que toma inconveniente realizar reforma ca paz de reduzir a arrecadação esperada, sob risco de
grandes transtornos na prestação dos serviços pú blicos.
A superação do desafio de mudar o modelo,
sem causar reduções nas receitas disponíveis nem
elevar a carga tributária total do País, passa necessa riamente pelo aumento da eficiência geral do sistema.
Ou seja, arrecadar o mesmo, mas de forma mais jus ta, distribuída e eficiente, não causando impacto na
disponibilidade dos entes federativos.
A maior eficiência será alcançada pela simplifi cação do sistema impositivo, o que implica reduzir os
custos, quer do cumprimento das obrigações pelos
contribuintes, quer do controle fiscal pelas administra ções tributárias.
O novo modelo contemplará a ampliação do universo de contribuintes, de forma a aumentar a distri buição do ônus tributário, com ênfase para a redução
da evasão tributária e da informalidade, podendo-se
vislumbrar, até, redimensionamento das cargas tribu tárias individuais.
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As mudanças no sistema de benefícios tributários também deverão contribuir para a ampliação da
base impositiva e para o aumento do número de con tribuintes, avançando-se para a obtenção do equilíbrio concorrencial.
Reduzir a sonegação significa reduzir um dos
mais injustos ônus sociais, cuja prática induz à com petição desleal, traz vantagens econômicas para os
sonegadores e reduz a competitividade dos bons
contribuintes.
A minoração da regressividade do sistema tri butário deverá resultar da ampliação e do aprimoramento da tributação direta, sobretudo pela progressividade que lhe está sendo conferida. No caso dos
tributos indiretos, esse processo dar-se-á pelos me canismos de seletividade, com redução do ônus
para as populações de baixa renda, mediante diminuição da carga tributária sobre bens de consumo
popular, especialmente gê neros alimentícios de pri meira necessidade.
Quanto à seguridade social, a contribuição so bre a folha de salários afigura-se como encargo que
não estimula o emprego formal. Portanto, impõe-se
mudar a lógica de seu financiamento para estimular a
formalização das relações de trabalho e incentivar os
setores que empregam mais trabalhadores, propiciando-lhes mais competitividade.
Na Câmara dos Deputados, a proposta, denominada PEC nº 41, de 2003, foi apreciada e discutida, preliminarmente, pela Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, que opinou pela admissibilida de, com quatro emendas saneadoras, por voto da
maioria de seus membros, em sessão de 29 de maio
de 2003. Depois, pela Comissão Especial, constituída em 3 de junho de 2003 e instalada no dia seguinte, tendo por Presidente o Deputado Mussa Demes
(PFL – PI) e por Relator o Deputado Virgílio Guimarães (PT – MG). Nesta última Comissão, apensaram-se à proposição principal a PEC nº 464, de
2001, e a PEC nº 13, de 2003, e foram-lhe apresentadas 466 emendas.
Trazem-se à colação, em seguida, alguns trechos mais significativos do notável relatório do emi nente Deputado Virgílio Guimarães, datado de 18 de
agosto de 2003, que concluiu com voto pela aprovação da PEC nº 41-A, de 2003, na forma de Substitutivo. Essa transcrição, além de homenagear o ilustre
parlamentar, visa a poupar mais delongas em considerações que, mutatis mutandis, coincidam com análogo entendimento sobre o tema:
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..............................................................
A PEC nº 41, preconiza modificações,
sejam alterações, supressões ou adições,
enfeixando mais de sessenta dispositivos
constitucionais, dentre os quais pouco mais
de cinqüenta no corpo permanente e pouco
mais de uma dezena no apêndice transitório, gravitando em torno de oito artigos do
texto básico da Constituição e mais seis artigos do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, estando bem mais da metade
dessas modificações direcionadas para a temática predominante da reforma do ICMS.
Tal elenco normativo, além de tratar de
princípios genéricos, de repartição de receitas e de algumas matérias extratributárias,
afeta diretamente dez tributos, dentre os
quais sete federais (dois impostos e cinco
contribuições sociais), dois impostos estaduais e um imposto municipal.
A eficácia temporal das medidas pro postas está engatilhada para o início do
exercício financeiro seguinte ao da promulgação, havendo implícita premência no que
se refere à continuidade do mecanismo da
DRU (desvinculação das receitas da União)
e da arrecadação atual da CPMF. (...)
..............................................................
A PEC nº 41, de 2003, está alicerçada
sobre alguns pilares básicos que exprimem
escolhas fundamentais.
Admite-se que o contexto econômico
conjuntural não é favorável a uma reformulação ampla e ambiciosa do sistema tributário
e é francamente incompatível com reivindicações de uma reforma fiscal que implique,
seja redução da carga fiscal, seja incremento da partilha de recursos da União com os
entes federados subnacionais.
A reforma considerada viável no mo mento presente há de ser modesta, enxuta,
neutra no que se refere aos quinhões de re ceitas apropriados pelos entes federados,
focada na simplificação, uniformização e
harmonização do ICMS, na desoneração
das exportações, do investimento e da folha
de salários, na atenuação de efeitos cumulativos perversos, na redução do ônus tributário sobre bens essenciais, na ampliação
moderada da progressividade do sistema.
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Sou inteiramente partidário dessas es colhas fundamentais que me parecem meritórias e plenamente adequadas aos desafios do momento presente. (...)
A isso ousei acrescentar três ou quatro
construções mais ousadas, que representam a minha marca pessoal nesta reforma,
que me parecem avanços, mas não são essenciais, e que submeterei, apenas para colaborar, sem nenhum interesse pessoal,
sem vaidade, ao livre escrutínio dos membros desta Comissão, conforme passo a justificar na seqüência. Adianto, portanto, que
sou favorável ao mérito da PEC nº 41, de
2003, na forma do substitutivo.
..............................................................
Esta reforma tributária se notabiliza
por ser modesta, enxuta, cautelosa, concisa, minimalista. Isso é o que convém às circunstâncias presentes. Quero ressaltar que
isso não destoa do paradigma das reformas
tributárias contemporâneas, que se observa
no âmbito dos países mais desenvolvidos
do mundo, os países membros da OCDE, e
que se constatam nos mais recentes relatórios publicados por essa conspícua entidade
multilateral.
..............................................................
No momento, para isso, é viável, é ne cessário e suficiente, aprovar uma reforma
tributária nos moldes da PEC nº 41, enriquecida com os aperfeiçoamentos que estão ao nosso alcance. Urge fazer já duas coisas. Em primeiro lugar, o que é emergencial
para evitar a paralisia financeira da União, a
prorrogação da DRU e da CPMF. Em segundo lugar, acoplado a isso, aquilo que é possível fazer para já, ainda que de alcance
modesto, porque já agregou suficiente amadurecimento e consensualidade.
... ...........................................................
É evidente que o momento atual, de
crise econômica recessiva, não é compatível com a discussão exaustiva de uma reformulação tributária global e profunda. As premências financeiras de todos os entes federados, e também dos contribuintes em geral,
são más conselheiras. São armadilhas que
conduzem a um equacionamento ruinoso,
de uma reforma fiscal, e de uma repactuação federativa, inteiramente inoportunas,
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que redundariam em indesejável aumento
da carga tributária.
..............................................................
A tributação brasileira é multiforme, iní qua, irracional, mal distribuída, regressiva,
cara, burocrática, paquidérmica, sobrecarrega o trabalhador formal, alucina o contribuinte cumpridor de seus deveres, aterroriza o
contribuinte inadimplente, induz a sonegação, desestimula o empreendedorismo, pre judica a competitividade, compromete a em pregabilidade, reforça as desigualdades
pessoais e regionais, inibe o crescimento.
Os diagnósticos e a vontade de mudar
são mais ou menos unânimes, mas o desacordo reina quanto aos métodos de mudança, quanto às prioridades, as estratégias, os
objetivos da mudança. Para escapar da pa ralisia é preciso eleger prioridades e traçar
diretrizes.
Nossa visão política é de que, por um
lado, como fermentos de crescimento, uma
harmonização uniformizadora e simplificadora do ICMS está madura e é viável, ao
lado de um impulso no sentido de atenuar a
cumulatividade das contribuições e de equalizar seu ônus entre produtos nacionais e
importados, bem como um compromisso de
perseguir uma desoneração crescente do
investimento produtivo.
Por outro lado, como indutor tributário
social, uma inflexão do sistema tributário
brasileiro, no rumo de uma maior progressividade, especialmente nos tributos patrimoniais, impõe-se como imperativo inadiável,
associado a nossos ideais redistributivos,
mas dentro de limites prudentes e compatíveis com os padrões mundiais das economias de mercado.
..............................................................
O impulso social que estamos propon do, modesto e viável, abrange, além dos
programas de renda mínima, financiados
solidariamente por todas as esferas do governo, a sinalização constitucional para a
progressividade mais acentuada de nosso
sistema tributário, especialmente no âmbito
dos tributos patrimoniais, bem como num
certo grau de federalização legislativa do
Imposto Territorial Rural – ITR, e do Imposto
Sobre Heranças e Doações – ITCD, assim
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harmonizando a conveniência da uniformidade nacional desses tributos com o imperativo da competência tributária descentralizada, respeitado o princípio federativo.
..............................................................
Investimos mais ainda na ampliação
da proteção aos contribuintes, com o princípio da noventena como parâmetro adicional
da anterioridade tributária, válido inclusive
para o IPI, enriquecendo o atendimento ao
princípio da não-surpresa do contribuinte.
Investimos também, ainda como aspecto da proteção aos contribuintes, seja na
transparência fiscal, seja no reforço constitucional às garantias e prerrogativas da administração tributária, que implica satisfação
ao bom contribuinte e perseguição mais eficaz ao evasor e ao sonegador.
..............................................................
Também em benefício da governabilidade, voltada ao atendimento das necessidades urgentes do cidadão, proponho incluir, entre as hipóteses de empréstimo compulsório por motivo de guerra e calamidade,
a nova hipótese de desastre ambiental, ressalvando-as dos obstáculos da anterioridade e da noventena.
Estou propondo também, em atendimento a sugestões qualificadas, e ressalto
que isso representa uma dimensão adicional da proteção ao contribuinte, aperfeiçoamentos substanciais no que se refere à
transparência fiscal e ao incremento do controle social sobre a política e administração
tributárias.
..............................................................
Para suprir essa lacuna estou propondo, no art. 150, § 8º, da CF, a livre disponibilidade de informações concernentes à utilização de benefícios concedidos a pessoas
jurídicas. Ademais, seguindo inspiração em
instituições bem sucedidas em países desenvolvidos, como, por exemplo, o Conseil
des Impôts, órgão da Cour de Comptes, na
França, estou propondo no art. 52, XV, da
CF, uma competência nova para o Senado
Federal, onde gostaria de ver instituída uma
comissão ou órgão parecido com um Conselho Tributário Nacional, que, entre outras
ocupações, poderia cuidar do acompanhamento da evolução da carga tributária, con -
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denando seus exageros, recomendando o
atendimento a critérios de moderação e de
distribuição eqüitativa.
Tal órgão estaria incumbido de avaliar,
periodicamente, a funcionalidade do sistema
tributário nacional, e de cada um de seus
principais componentes em particular, bem
como o desempenho das administrações tri butárias, não do ponto de vista burocrático
do uso correto dos dinheiros públicos, que o
Tribunal de Contas ou a Comissão de Fiscalização Financeira já examinam, mas, muito
mais amplamente, do ponto de vista da análise qualitativa da atuação delas como agentes do interesse público no aperfeiçoamento
do sistema tributário nacional, na melhoria
do atendimento, no barateamento de custos,
no tratamento isonômico de pessoas, setores e situações, enfim, na eficácia da aplicação dos regimes contributivos.
O mesmo órgão poderia, se assim o
legislador complementar o desejasse, ocupar-se de processar administrativamente, e
impor sanções dissuasivas, aos Estados
que se desviassem do cumprimento regular
das obrigações impostas pela nova normatização unificada do ICMS.
..............................................................
No campo do ICMS, em que se encon tra o aporte mais substancial e ambicioso
da PEC 41, mesmo porque resultante, em
larga medida, de consensos construídos en tre Secretários das Fazendas dos Estados,
empenhei-me em melhorar, sobretudo, a estrutura redacional, com vistas à maior clareza, bem como aperfeiçoamentos pontuais,
suprindo lacunas e completando a arquitetura de conjunto, procurando acolher e compatibilizar ricas colaborações de altos técnicos fazendários de Estados representativos
de todas as Regiões do Brasil.
Estou propondo, acolhendo sugestões,
no art. 61, § 3º, da CP, a possibilidade adicional de iniciativa, no caso da lei complementar
do ICMS, para um terço dos Governadores ou
mais da metade das Assembléias Legislativas
das unidades da Federação (...).
Creio que a resultante é bastante aus piciosa, prometendo o melhor arcabouço de
imposição estadual que jamais tivemos. O
sistema fica notavelmente mais simples, uniforme, harmonioso, provavelmente mais efi-
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ciente, menos custoso, mais favorável à
competitividade e ao empreendedorismo.
A competitividade fica reforçada, ainda, pela desoneração total das exportações, e mais, pela previsão de desoneração parcial dos bens de capital no âmbito
do IPI, na forma da lei, que estou acrescentando no art. 153, § 3º, IV, da CF, bem assim
da atenuação da cumulatividade das contribuições e do alívio dos encargos sobre a folha de salários.
O pequeno e microempreendedorismo,
por sua vez, com a grande potencialidade
geradora de empregos que o caracteriza,
ganha uma concretização importante na
previsão, que estou propondo em atenção a
reivindicações muito numerosas e insistentes, de tratamento diferenciado e favorecido,
no campo tributário, por lei complementar,
sediada no mais alto nível das disposições
constitucionais tributários, onde se encontram os princípios gerais do sistema tributário nacional, no,art. 146, III, d.
Relativamente à questão origem-destino, do ponto de vista do reequilibramento
dos Estados consumidores e produtores,
dos Estados menos ou mais desenvolvidos,
no que se refere à repartição dos recursos
arrecadados no âmbito do ICMS, proponho
a adoção de transição gradual para a aplicação do princípio de destino, mediante o de clínio sucessivo das alíquotas interestaduais, alcançando, num prazo aproximado de
dez anos, o nível de quatro por cento.
..............................................................
Idêntico gradualismo deve informar o
fundo de compensação das perdas na exportação, cuja estrutura estou propondo, no
art. 93 do ADCT, dentro dos moldes que foram objeto de consenso entre os Governadores e o Presidente Lula, mas que, logicamente, deveria declinar em simetria com a
adoção gradual do princípio do destino.
A sabedoria desse princípio do quase-destino que estamos preconizando, com
cobrança na origem, mantida apropriação
equivalente a quatro pontos percentuais
para o Estado de origem, reside no interesse que esse mecanismo alimentaria, no
Estado de origem, em patrocinar uma fiscalização e administração eficaz do imposto,
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sem a qual toda a arquitetura do ICMS de sabaria, como haveria o risco de ocorrer se
fosse adotado o princípio absoluto do destino, representado pela alíquota interestadual
igual a zero.
A meta do destino puro, reivindicada
em algumas emendas, representa, na verdade, uma visão equivocada da mecânica
do imposto sobre o valor agregado, pois, no
resto do mundo, e na União Européia em
particular, tal princípio aplica-se, a rigor, en tre países, mas não entre segmentos territoriais de uma mesma Nação.
..............................................................
Por outro lado, acho compreensível
que a chamada “guerra fiscal”, mediante
concessão exacerbada de incentivos ao investimento, faça as vezes de uma política
de desenvolvimento regional ausente. Nessas condições, parece justificável a rebeldia,
por parte dos Estados menos desenvolvidos, contra o término abrupto da liberdade
de concessão de incentivos fiscais.
Sou favorável, aqui também, ao gradu alismo. Estou adotando, no que se refere
aos benefícios fiscais, no âmbito do ICMS,
mecanismo prudente de transição gradual,
simétrico ao que estou adotando para a im plantação do princípio do destino, no art. 90
do ADCT, preservando-se, assim, as situações constituídas, e aparelhando as perdas
supostas, relativamente aos benefícios que
se vão extinguindo, com os ganhos previsíveis propiciados pelo declínio gradual das
alíquotas interestaduais.
Faço apelo, outra vez, ao gradualismo,
que concebo como um princípio salutar de
reforma tributária respeitadora do cidadão,
na alteração dos critérios de distribuição da
parte do ICMS que cabe aos Municípios. A
esse respeito, considero justas as preocupações dos representantes das grandes cidades, mas entendo exageradas as emendas que simplesmente reclamam o retomo
ao critério vigente. É possível melhorar tal
critério, com prudência, mediante lei complementar, e implantando-se gradualmente,
com o excedente trazido pelo crescimento
da economia, sem que nenhum Município
sofra perdas, como estou sugerindo no art.
92 do ADCT.
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Relativamente ao impulso suplementar
ao desenvolvimento regional, materializado
na criação do novo fundo – FNDR, a ser alimentado com a partilha adicional, dos recursos da União, do IPI + IR, na proporção de
dois por cento, cuidamos de corrigir a fisionomia ambígua e difusa, do texto original da
PEC, delimitando expressamente, como beneficiárias, no art. 159, I, d, as Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Estado do
Espírito Santo, para investimentos em infra-estrutura, assim prevenindo eventual
desvirtuamento.
No que tange ao tratamento das contribuições sociais, ainda que pudesse parecer mais racional reformular, como adicional
da Cofins, a nova contribuição substitutiva
de parte ou do todo da contribuição social
sobre a folha de salários, estou convencido
de que a distinção entre ambas, conforme o
texto original da PEC 41, justifica-se do ponto de vista de prevenir a contaminação da
Cofins por eventuais questionamentos judiciais relativos à contribuição substitutiva,
que vejo, sem dúvida, como meritória, no
sentido de desonerar a folha e assim estimular a formalização das relações de trabalho, e, isso, com efeito cumulativo atenuado.
Ainda no capítulo das contribuições
sociais, sou partidário de sua incidência na
importação, como estou propondo no art.
149, § 2º, II, e 195, V, da CF, para atenuar a
diferença entre o ônus agregado ao preço
dos produtos nacionais e sua ausência nos
produtos importados, assim melhorando a
competitividade do produto nacional em re lação aos importados.
Prosseguindo no capítulo das contribuições, a questão da prorrogação da CPMF,
com alíquota de 0,38%, parece suscitar a
percepção, consensual e patriótica, de que,
gostemos ou não dela, faz-se imprescindível
para assegurar o equilíbrio financeiro da
União, sem o qual ficaria difícil viver no País
e nele cuidar da reforma tributária.
..............................................................
Por fim, em atenção a fortes reivindicações de Estados, e da classe artística, pro ponho, nos arts. 204 e 216, da CF, facultar
aos Estados a vinculação de meio por cento
da receita tributária líquida para programas
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de apoio à inclusão e promoção social, e
outro tanto para programas culturais.
O panorama temático das emendas
apresentadas dispersa-se por riquíssimo
cardápio de sugestões que abrangem as
mais variadas facetas do sistema tributário
brasileiro e expressam a generosidade, a
cultura, a proficiência, o espírito público, a
nobreza dos parlamentares participantes.
A maior freqüência abrange, por certo,
o ICMS, e, nesse âmbito, as questões mais
polêmicas, como a da origem ou destino, o
tratamento do petróleo e energia elétrica, a
desoneração dos investimentos, a técnica
da não cumulatividade, a compensação de
perdas, o ressarcimento ou transferência de
créditos acumulados.
As emendas substitutivas globais são
ambiciosas, instigantes e expõem alternativas de qualidade, como já observei antes,
esbarrando apenas, como esclareci, em restrições de oportunidade.
Mas a maior concentração de emen das converge, infelizmente porque reflete
uma conjuntura desagradável de penúria
generalizada dos entes federados, para de mandas de partilha de receitas, extrapolando os limites modestos da reforma tributária
viável no momento presente.
Sopesando todo esse impressionante
material, como resultado da apreciação das
emendas quanto ao mérito, pude aproveitar,
inteira ou parcialmente, um número extremamente satisfatório delas, dados os estritos limites que me impus, de cento e vinte
emendas.
..............................................................
O Substitutivo do Relator foi aprovado median te o Parecer da Comissão Especial, datado de 22 de
agosto de 2003, tendo-lhe sido acrescentada reda ção nova para o art. 96 do ADCT (acréscimo de dez
anos ao prazo de vigência da Zona Franca de Ma naus), consoante complemento de voto oferecido e
aprovado naquela Comissão, em 26-8-2003.
A 3 de setembro de 2003, já em Plenário, duran te a discussão em 1º turno, o Deputado Virgílio Gui marães foi designado relator para proferir parecer
pela Comissão Especial, à Emenda Aglutinativa
Substitutiva Global de Plenário nº 27, que veio a ser
aprovada no dia seguinte, ressalvados os Destaques
e outras Emendas Aglutinativas. Em 10-9-2003, foi

NOVEMBRO 2003
Novembro de 2003

também aprovada a Emenda Aglutinativa nº 49, com
as alterações feitas em Plenário, restando prejudicadas diversas Emendas Aglutinativas.
Finalmente, a 24 de setembro de 2003, em 2º
turno, foi dada por aprovada a redação final, vindo a
ser, no dia seguinte, remetida ao Senado Federal,
pelo Of. PS-GSE/2069/03, da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
Para melhor visualização das modificações preconizadas, segue, no Anexo I a este parecer, quadro
comparativo da proposição, contendo, a partir da es querda, 1ª coluna com modificações propostas ao final por esta Comissão, 2ª coluna com o texto aprovado na Câmara e enviado ao Senado, 3ª coluna com o
texto encaminhado originalmente pelo Poder Executivo, e 4ª coluna com o texto vigente da Constituição ou
do ADCT.
Nesta Comissão de Constituição, Justiça e Ci dadania (CCJ), até o dia 16 de outubro corrente, já foram oferecidas 303 emendas, que se encontram relacionadas – por ordem numérica, primeiro signatário e
breve resumo – no Anexo II a este parecer.
Para debater a proposição e em virtude de acordo das lideranças, aprovou-se a realização de audiências públicas por esta Comissão. Nesse ínterim,
foram realizadas quatro, com a participação de diversas autoridades e especialistas convidados.
Assim, em 9 de outubro cor rente, ocorreu a 1ª
audiência pú blica, tendo por convidado o Senhor
Deputado Antônio Palocci, Ministro de Estado da
Fazenda.
A 2ª audiência pública ocorreu no dia 10 de outubro corrente, com a presença dos seguintes convidados: Deputado Federal Armando de Queiroz Mon teiro Neto, Presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI); Dr. Jorge Gerdau Johannpeter, Coordenador-Geral da Ação Empresarial; Sr. Cláudio Vaz,
Coordenador do Grupo de Reforma Tributária, representante da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (FIESP); Dr. Cid Heráclito de Queiroz, Consultor Jurídico, Representante da Confederação Nacional do Comércio (CNC); Dr. Antônio Ernesto de Salvo, Presidente da Confederação da Agricultura e Pe cuária do Brasil (CNA); Dr. Paulo Skaf, Presidente da
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT); e Sr. João Carlos Gonçalves, Secretário-Geral, representante da Força Sindical.
A 3ª audiência pública, realizada no dia 13 de
outubro corrente, contou com a presença de diversos
Governadores de Estado. E à última, no dia 15 do corrente, estiveram presentes diversos Prefeitos Municipais e especialistas convidados.
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Registre-se que, no dia 15 de outubro corrente,
em Plenário, foi lido o Ofício nº 2.220/2003, do Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados, encaminhan do o Ofício nº 112/2003, do Senhor Deputado Virgílio
Guimarães, que propôs emenda de redação à PEC nº
41/2003-CD (nº 74/2003, no Senado Federal), anexa do ao volume VI, fls. 72/1 a 72/7, na CCJ.
II – Análise
Cabe a esta Comissão opinar sobre a constituci onalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria
e também quanto ao seu mérito, nos termos dos arts.
354 e seguintes do Regimento Interno.
No que tange à Proposta de Emenda à Constitu ição nº 74, de 2003, não se vislumbram óbices à sua
admissibilidade. O mesmo terá que ser dito em rela ção às emendas apresentadas, de vez que a exigên cia regimental do quorum constitucional de apoia mento (§ 2º do art. 358 c/c parágrafo único do art. 356)
não é de ser aferida, por ora, quanto aos eminentes
signatários, em face de consagrada praxe que lhes
vem facultando subscrevê-las individualmente.
Assim, podemos passar à apreciação de mérito,
tanto da PEC nº 74, de 2003, quanto das emendas a
ela oferecidas.
Em princípio, o presente Relator deve ater-se às
grandes linhas que, por acordo recente das Lideran ças nesta Casa, hão de nortear os caminhos a per correr quanto a uma nova proposta de Reforma Tribu tária. Esse lineamento será exposto em seguida.
Uma reforma tributária e fiscal implica rediscutir
as relações entre o Estado e a sociedade na perspec tiva do desenvolvimento nacional, da redução das
enormes desigualdades sociais e regionais existen tes, da ampliação da cidadania. É preciso rediscutir o
financiamento e as prioridades do gasto público e re pactuar a Federação dentro e como parte de um pro jeto de Nação, que possibilite articular os interesses
dos diversos segmentos da sociedade, incluindo suas
expressões regionais, em torno de objetivos estraté gicos de desenvolvimento nacional em suas múltiplas
dimensões – o progresso material, a justiça social, o
aprofundamento da democracia, a inserção autôno ma na economia mundial, a integração solidária com
os demais países da América Latina e a afirmação da
nossa identidade cultural.
A Reforma Tributária, no Senado, tem alguns ei xos fundamentais:
• não aumentar a carga de impostos e
criar condições para sua redução ao longo
do tempo;
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• aumentar a competitividade da produção nacional por meio da desoneração de
bens de capital e das exportações;
• melhorar as condições de vida da po pulação por meio da desoneração da cesta
básica, dos medicamentos essenciais e ou tros bens;
• impulsionar o desenvolvimento regional e reconstruir o equilíbrio entre os entes
federativos.
O Senado Federal é, por excelência, uma ins tância de representação da Federação, um espaço
político de discussão das relações entre os entes federativos e das grandes definições de política nacional. Estamos reafirmando esta destinação para elaborar uma proposta de reforma tributária inserida
numa visão de Nação, que sirva com vetor de estruturação do nosso processo de desenvolvimento,
dentro da motivação e dos compromissos assumidos pelo presidente Lula e os 27 Governadores.
O ajuste do Setor Público em nosso País deve
sempre ser feito com corte de despesas e melhoria
da qualidade do gasto fiscal e não com aumento de
tributos. A Reforma Tributária não é para o Estado,
mas para a economia e a sociedade.
Premissa central dessa proposta é o compromisso de reduzir a carga tributária ao longo do tempo,
a partir da estabilização da relação dívida pública/produto interno bruto (PIB) em um patamar aceitável,
vinculando os ajustes no quantitativo da carga aos
progressos alcançados na diminuição dessa relação
e ao crescimento do PIB. Neste momento não é pos sível reduzir a carga tributária, mas vamos criar as
condições para reduzi-la com a melhoria da relação
dívida/PIB.
A margem de manobra para avançar com celeridade nessa direção é ainda estreita, em função das
fragilidades financeiras do Estado e dos constrangimentos a que está sujeita nossa economia. No curto
prazo, a manutenção da carga tributária é essencial
para preservar o equilíbrio fiscal e viabilizar a redução
da dívida pública e da taxa de juros. Temos que assegurar a estabilidade econômica e criar as condições
para o crescimento sustentável dentro de um marco
de responsabilidade fiscal, que permita reduzir o
grau de endividamento do estado e restabelecer o
pleno equilíbrio das finanças públicas.
O desenvolvimento regional tem que ser assumido como a grande questão do Projeto Nacional de
Desenvolvimento. Temos de construir um marco estratégico que permita articular a redução das desi-
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gualdades regionais, a potencialização das capacida des e dos recursos das diversas regiões e os objeti vos nacionais de desenvolvimento. O ponto de partida
para o desenho de uma política estruturante de corre ção dos desequilíbrios regionais é o compromisso de
estabelecer no Orçamento da União e nos orçamen tos de crédito das instituições públicas de financia mento, metas específicas de crédito e investimento
efetivo nas regiões de menor desenvolvimento relati vo, o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste.
A reversão da regressividade fiscal é outro compromisso central da reforma tributária. Para alcan çá-lo, será necessário avaliar as diversas opções re lacionadas com a diferenciação de alíquotas e modifi cação da estrutura e sistemática de arrecadação, tanto na tributação direta como indireta.
A reforma incluirá, também, como aspectos fundamentais a simplificação de tributos, a racionaliza ção do sistema de arrecadação, a redução do número
de alíquotas do ICMS, com bandas de variação que
se ajustem às especificidades de cada unidade fede rativa; e o combate à sonegação e à elisão fiscal. A
partir dessas modificações, queremos resgatar o pro jeto original do ICMS, substituindo a perversa ‘guerra
fiscal’ por novos mecanismos creditícios e orçamentá rios de alocação de recursos.
A reforma manterá a proposta aprovada na Câ mara dos Deputados de desonerar os produtos da
cesta básica e os medicamentos essenciais, mas es tamos incluindo aí insumos agropecuários, energia
elétrica de baixo consumo, regimes aduaneiros espe ciais, de bagagem e assemelhados.
Devem ser, também, contemplados mecanis mos de fortalecimento dos municípios e de distribui ção mais justa dos recursos destinados aos mesmos.
Pretende-se aprovar o conjunto da proposta, assegurando a DRU, a extensão da CPMF e o Fundo de
Compensação dos Estados e Municípios pela Deso neração das Exportações, nos moldes já acordados.
A proposta contemplará a desoneração das ex portações, com a redução da cumulatividade das
contribuições mediante a alteração da Cofins, que
será também instrumento de política industrial, utili zado de forma criteriosa e seletiva dentro das regras
internacionais de comércio.
Assim, o detalhamento técnico da proposta ins pira-se nessas grandes linhas, que ensejam amplo
diálogo, no âmbito do Congresso Nacional, com todos
os entes federativos e a sociedade, em torno de um
pacto de reforma tributária dentro dos princípios que
sustentam o almejado projeto de Nação.
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Quanto às emendas apresentadas, cabe focalizar particularmente as adiante referidas, por se ajus tarem, no todo ou em parte, ao arcabouço que deverá
moldar a proposta, na redação afinal resultante.
Emenda nº 1 – Altera a redação do parágrafo
único do art. 158 da Constituição, nos termos do art.
1º da PEC nº 74, de 2003, para determinar que seja
disciplinada por lei complementar a destinação de
três quartos da parcela do ICMS pertencente aos municípios e por lei estadual ou, no caso dos territórios,
lei federal, a destinação do quarto do restante.
Pelo acolhimento.
Emenda nº 3 – Exclui os veículos automotores
aéreos e marítimos do rol de veículos que podem ser
tributados pelo IPVA, de competência dos estados e
do Distrito Federal, consoante redação alterada na
Câmara dos Deputados (art. 155, III, da CF). Alega a
possibilidade de elevação da carga tributária, que já
representa mais de 35% do PIB, o que viria a desmentir as promessas governamentais de que a reforma tributária não acarretará esse aumento. Pretende
prevenir a oneração de dois importantes setores da
economia nacional, reconhecidamente combalidos: o
pesqueiro e o transporte aéreo. Assim, propõe que,
na parte final do inciso III do art. 155 da CF, na forma
da PEC nº 74, após a expressão veículos automotores, mantenha-se apenas o vocábulo terrestres e se
suprimam os vocábulos aéreos e aquáticos.
Semelhantes a esta e com justificação análoga,
há que registrar as seguintes:
a) Emenda nº 64 – Altera o inciso III do
art. 155 da CF, para desonerar do IPVA os
veículos aéreos e aquáticos destinados a
fins econômicos;
b) Emenda nº 103 – Altera o inciso III
do art. 155 da CF, para suprimir-lhe a expressão aquáticos, a fim de desonerar do
IPVA as embarcações aquáticas;
b) Emenda nº 270 – Altera o inciso III
do art. 155 da CF, para suprimir-lhe a expressão aéreos, a fim de desonerar do IPVA
as aeronaves;
c) Emenda nº 272 – Altera o inciso III
do art. 155 da CF, para restringir sua incidência à propriedade de veículos automotores terrestres e aquáticos, a fim de desonerar do IPVA aviões e helicópteros.
Por outro lado, as Emendas nos 10, 36 e 253
visam a supressão do inciso III do art. 155 da CF, tal
como alterado pela Câmara dos Deputados. Pro-
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põem manter a redação vigente, tendo por objetivo
evitar a incidência do IPVA sobre veículos aéreos e
aquáticos. Alegam a situação deficitária das compa nhias aéreas, que tenderiam a repassar o ônus tri butário aos usuários, encarecendo ainda mais o pre ço das passagens e do transporte de mercadorias; o
mesmo deve suceder no setor de transporte aquático de passageiros e cargas.
Somos pela aprovação parcial dessas Emendas
os
n 3, 10, 36, 64, 103, 253, 270 e 272, acolhidas na for ma de emenda de relator, que estamos oferecendo alteração do inciso III do caput do art. 155, que veda a
incidência do IPVA sobre as embarcações e aerona ves destinadas a transporte comercial de cargas e de
passageiros, as com fins científicos e de pesquisa, as
de pesca, as usadas em esporte de competição, e os
utilizados na prestação de serviços públicos de trans porte, na forma da lei.
Emenda nº 24 – Altera a alínea b do inciso V do
§ 2º do art. 155 da CF, para estender a aplicação de
menor alíquota do ICMS ao fornecimento de energia
elétrica aos consumidores integrantes da subclasse
residencial baixa renda, definidos na forma da legisla ção específica. Alega que a Lei Federal nº 10.438, de
26-4-2002, definiu os critérios para enquadramento
na subclasse residencial baixa renda, sendo que de zesseis milhões de consumidores integram a referida
subclasse, que apresenta consumo médio de 66
kWh/mês. Diz que, atualmente, 22 estados da Fede ração concedem isenção de ICMS sobre o forneci mento de energia elétrica residencial de até 50
kWh/mês e, no Ceará, a referida isenção abrange o
fornecimento de energia elétrica a todos os consumi dores integrantes da subclasse residencial de baixa
renda. Teme que a fixação de alíquotas uniformes so bre o fornecimento de energia elétrica possa acarre tar aumento de até 43% na conta desses consumido res de baixa renda.
Correlacionada a esta, há a Emenda nº 275, que
pretende acrescentar alínea ao inciso VII do § 2º do
art. 155 da CF, inserindo, no rol das possibilidades de
concessão de isenção ou outro benefício vinculado
ao ICMS, as operações com energia elétrica, quando
destinada à classe residencial de baixo consumo, nos
termos de Lei Complementar.
s
Somos pela aprovação parcial das Emendas nº
24 e 275, acolhidas na forma de Emenda de Relator,
que estamos oferecendo ao art. 155, § 2º, V, b, e VII,
b, da CF;
Emenda nº 39 – Suprime o parágrafo único do
art. 149-A da CF, tal como alterado pela Câmara dos
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Deputados, por não admitir que a contribuição municipal de iluminação pública incida sobre o consumo de
energia elétrica, que já é base para a cobrança do
ICMS. Preconiza a manutenção do texto constitucional vigente.
No mesmo sentido e com justificação análoga,
s
há as Emendas nº 89 e 259.
Somos pela aprovação parcial das três, pois estamos propondo Subemenda à Emenda nº 39, para
alterar a redação do referido parágrafo, tornando fa cultativo, em vez de obrigatório, que essa contribuição tenha por base o consumo de energia elétrica.
Emenda nº 77 – Suprime o § 14 do art. 195 da
CF, constante do art. 1º da PEC nº 74, de 2003 (que
corresponde ao § 15 do art. 195 da CF, no texto original do Executivo), segundo o qual a alíquota da CSLL,
no caso das instituições financeiras, não poderá ser
inferior à maior das alíquotas previstas para as entidades a elas equiparadas e para as demais empresas. Alega que essa medida está na contramão da desejada redução da cunha fiscal sobre o spread bancário e tem forte cunho ideológico, sem fundamento
na Justiça Fiscal.
No mesmo sentido e com justificação semelhante, a Emenda nº 128.
Pelo acolhimento de ambas.
Emenda nº 90 – Acrescenta inciso IV ao § 4º do
art. 153 da CF nos termos do art. 1º da PEC nº 74, de
2003, para estabelecer imunidade do ITR às áreas de
preservação permanente, de reserva legal e outras
de interesse ecológico consideradas como não apro veitáveis. Visa a transformar em regra geral e uniforme o estímulo fiscal à preservação de áreas verdes e
das inaproveitáveis.
Sobre o mesmo assunto, há as Emendas nºs 129
e 163, que acrescentam § 6º ao art. 153 da Constituição, na forma da PEC nº 74, de 2003, para excluir da
incidência do ITR as florestas e demais formas de ve getação natural consideradas de preservação permanente, as áreas imprestáveis para quaisquer explorações agropecuárias etc. Alegam que o art. 225 da
Constituição assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Poder
Público e à coletividade o dever de preservá-lo para as
presentes e futuras gerações. As propostas visam a
assegurar, constitucionalmente, que as áreas de preservação ambiental sejam mantidas pelos produtores
rurais sem qualquer encargo tributário, já que a propriedade rural é objeto de incidência daquele imposto.
Somos pela aprovação parcial dessas Emendas
s
nº 90, 129 e 163, pois estamos oferecendo Sube-
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menda à Emenda nº 90, para acrescentar o texto pro posto nas outras duas, como inciso IV do § 4º do mesmo art. 153 da CF, com a redação dada pela Câmara
dos Deputados.
Emenda nº 125 – Dá nova redação ao art. 155. §
2º, VII, b, da CF, para incluir as operações com insumos agropecuários entre as hipóteses de isenção do
ICMS. Alega que a base de cálculo desses insumos já
é substancialmente reduzida pelo Convênio nº
100/97, além de serem objeto de tratamento benéfico
pela legislação infraconstitucional. Considerando que
haverá uniformização da legislação do ICMS e que
nem a lei complementar poderá outorgar isenções,
faz-se mister que estas estejam previstas no texto
constitucional, a fim de que não sejam prejudicados
aqueles que hoje já obtêm tratamento fiscal favorável.
s
Registram-se, também, as Emendas nº 167 e
171, ambas idênticas, mas propondo na parte final –
além do que prevê a de nº 125 – a seguinte expres são: não se lhes aplicando as restrições previstas nas
alíneas a e b do inciso II e alínea e do inciso VI. Ale gam que a inclusão dessa frase final visa a possibilitar
a compensação do imposto devido nas operações anteriores às isentas e à sua transferência ou aproveita mento nas operações seguintes, a fim de evitar a
ocorrência da cumulatividade do ciclo produtivo, de corrente da aplicação daqueles dispositivos.
Há, também, a Emenda nº 227, que, entre ou tras alterações propostas, trata da inclusão, no co mando constitucional sobre ICMS, de isenção para
operações ... com insumos agropecuários (art. 155, §
2º, VII, b).
Pelo acolhimento da Emenda nº 125 e pela
s
aprovação parcial das Emendas nº 167 e 171 – estas
duas, sem a inclusão da referida expressão na parte
final – , bem como da Emenda nº 227, apenas quanto
à isenção para insumos agropecuários, todas na for ma da Emenda de Relator, adiante oferecida, ao art.
155, § 2º, VII, b.
Emenda nº 131 – Altera o parágrafo único do art.
203 da CF, para estabelecer que o programa de renda
mínima será regulamentado por lei ordinária, em vez
de Lei Complementar. Alega que dois projetos de Lei
Ordinária sobre a matéria já foram aprovados, por
unanimidade, no Senado Federal, e, mais recente mente, a Câmara dos Deputados aprovou um deles
na Comissão de Finanças e Tributação. Como há ne cessidade de se regulamentar rapidamente esse dis positivo, a exigência de Lei Complementar iria de en contro a esse propósito.
Pelo acolhimento.
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Emenda nº 174 – Altera o art. 179 da Constituição, para determinar que a simplificação das obrigações das microempresas e empresas e pequeno por te preservará os direitos fundamentais dos seus tra balhadores. Alega que o segmento das pequenas e
microempresas é o que mais gera emprego no Brasil
e no mundo. E que uma reforma tributária que, de fato,
queira estimular a geração de emprego precisa ampliar e tornar eficaz a concessão de tratamento favorecido e simplificado a tal segmento.
Pelo acolhimento.
Emenda nº 181 – Acrescenta o novo art. 171-A à
Constituição, nos termos do art. 1º da PEC nº 74, de
2003, para estabelecer que a lei poderá definir práticas de comércio exterior danosas à Economia nacional e autorizar a cobrança de direitos compensatórios
e a imposição de limitações e sanções que visem neutralizá-las ou coibi-las.
Visa do tar o País de instru men tos que co í bam práti cas da nosas de co mércio, os qua is cons ti tu em meca nis mos de defesa dos con tribuintes
nacionais, em face das rela ções com outros mer ca dos.
Pelo acolhimento.
Além dessas, apresentam-se ao final diversas
Emendas de Relator, inclusive algumas de simples
redação, que visam ao aprimoramento da PEC nº 74,
de 2003.
III – Voto
Assim, opinamos pela aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição nº 74, de 2003, com as
modificações decorrentes do acolhimento das
Emendas nºs 1, 77, 125, 128, 131, 174 e 181, e bem
como da aprovação parcial das Emendas nºs 3, 7,
10, 24, 29, 36, 39, 64, 89, 90, 103, 104, 105, 129,
163, 164, 167, 171, 173, 178, 182, 192, 194, 198,
227, 240, 241, 242, 251, 253, 254, 255, 256, 258,
259, 270, 272, 275 e 303, rejeitando-se as demais;
e do oferecimento das seguintes Emendas e Sube mendas:
EMENDA Nº – CCJ:
Altere-se o art. 22, VIII, da Constituição, nos termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, para acrescentar-lhe, ao final, a expressão: inclusive a definição de
importação e exportação.
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EMENDA Nº –CCJ:
Acrescente-se ao art. 43 da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, o § 4º com a
seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 43. ..................................................
..............................................................
§ 4º Lei complementar estabelecerá o
percentual mínimo executado do investimento
da União em infra-estrutura a ser destinado
para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com abrangência por ela especificada, incluídas as alcançadas pelo art. 159, I, c.
EMENDA Nº – CCJ:
Acrescente-se ao art. 146 da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, o inciso IV
com a seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 146. ................................................
..............................................................
IV – estabelecer limites e mecanismos
de aferição e controle da carga tributária nacional, que deverão considerar, dentre outros, a receita tributária dos entes federados,
o Produto Interno Bruto e a dívida pública,
de forma a propiciar carga tributária compatível com o desenvolvimento econômico e
social, bem como assegurar que a melhoria
dos indicadores referidos resultem também
em benefícios para a sociedade.
EMENDA (DE REDAÇÃO) Nº – CCJ:
Altere-se o art. 152-A da Constituição, nos termos
do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, substituindo a expres são ...da resolução de que trata o inciso IV... pela seguinte: ...na resolução de que trata o inciso IV...
EMENDA (DE REDAÇÃO) Nº – CCJ:
Dê-se ao caput do art. 92 do ADCT, nos termos
do art. 3º da PEC nº 74, de 2003, a seguinte redação:
Art. 3º . ..................................................
..............................................................
Art. 92. Enquanto não faz editada a lei comple mentar de que trata o inciso I do parágrafo único do
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art. 158 da Constituição, permanecem aplicáveis os
critérios de distribuição dos recursos referidos no
dispositivo constitucional vigente até a data da promulgação desta Emenda.
....................................................................................
EMENDA Nº – CCJ:
Acrescente-se ao art. 153, § 3º, da Constituição,
nos termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, o inciso
V com a seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 153. ................................................
..............................................................
§ 3º .......................................................
..............................................................
V – não poderá ser utilizado para fins
de aproveitamento de créditos decorrentes
de incentivos fiscais atribuídos a contribuições sociais submetidas ao princípio da
não-cumulatividade.
EMENDA Nº – CCJ:
Altere-se o art. 155, § 1º, IV, da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, e acrescente-se o inciso V, com a seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 155. ................................................
..............................................................
§ 1º . ......................................................
..............................................................
IV – será progressivo e terá alíquotas
definidas em lei complementar, diferenciadas segundo o valor da herança ou doação
e o grau de parentesco entre as partes envolvidas;
V – será cal culado, exclu in do-se da
base de tri bu ta ção o va lor do imóvel de
residência e o dos ins tru men tos uti lizados
em ati vi da des de que decorram ren di mentos do traba lho as sa la ri a do ou au tônomo
do falecido ou do doador, até o limite que
a lei estabeleça, o va lor dos bens do a dos
ao Poder Pú blico e o valor dos bens e di reitos do ados a funda ções pú blicas de fi na li da de cul tural, educa ci o nal, ci entífica
ou ecoló gi ca.

26

ANAIS DO SENADO FEDERAL

36302 Quinta-feira

13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA Nº – CCJ:
Altere-se o art. 155, § 2º, V, a, b e d, VI, d e i, VII,
b e e, e XII, f, g e, e § 6º, da Constituição, nos termos
do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, para dar a essas dis posições a seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 155. ................................................
..............................................................
§ 2º .......................................................
..............................................................
V – ........................................................
a) o órgão colegiado de que trata o in ciso XII, g, definirá a quais mercadorias,
bens e serviços serão aplicadas, devendo
tal definição ser aprovada por resolução do
Senado Federal, vedada alteração das definições;
b) a menor alíquota será aplicada aos
gêneros alimentícios de primeira necessidade, bem como às matérias primas utilizadas
na produção de tais alimentos, à energia
elétrica de baixo consumo, aos insumos
agropecuários e aos medicamentos de uso
humano, segundo condições e listas definidas em lei complementar, e a mercadorias,
bens e serviços definidos pelo órgão colegiado de que trata o inciso XII, g;
..............................................................
d) o órgão de que trata o inciso XII g,
poderá redefinir para uma alíquota menor a
alíquota aplicável a determinada mercadoria, bem ou serviço, bem como restabelecer
a alíquota definida na forma da alínea a;
e) relativamente à energia elétrica, as
alíquotas poderão ser dferenciadas em fun ção da quantidade consumida e do tipo de
consumo;
..............................................................
VI – .......................................................
..............................................................
d) quando for aplicada a alíquota a
que se refere o inciso V, b, e essa for menor
ou igual à alíquota de referência aplicável, o
imposto caberá integralmente ao Estado de
origem;
i) relativamente à prestação do serviço
de transporte terrestre e aquático, somente
será interestadual aquela vinculada a mer-
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cadorias, bens, valores, semoventes e pessoas, passageiros ou não, cuja contratação
preveja como destino físico unidade da Fe deração diferente daquela onde se iniciou a
prestação;
..............................................................
VII – ......................................................
b) a isenção para operações com gêneros alimentícios de primeira necessidade,
bem como com as matérias-primas utilizadas na produção de tais alimentos, com
energia elétrica de baixo consumo, com insumos agropecuários e com medicamentos
de uso humano, segundo condições e listas
definidas em lei complementar;
c) nas hipóteses previs tas em lei
complementar, relacionadas com tratados
e convenções internacionais, re gimes aduaneiros especiais, áreas aduaneiras especiais, regimes de bagagem e outras situações especiais relativas às atividades de
comércio exterior;
..............................................................
XII – ......................................................
..............................................................
f) assegurar o aproveitamento do crédito relativo à remessa de serviços e de
mercadorias para outro Estado, com a observância do disposto no inciso VI, e, e do
crédito relativo ao montante cobrado nas
operações anteriores decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente, segundo critérios que estabelecer;
g) dispor sobre a competência e o fun cionamento do órgão colegiado integrado
por representante de cada Estado, do Distrito Federal e da União;
..............................................................
j) dispor sobre regimes especiais ou
simplificados de tributação, inclusive para
atendimento ao disposto no art. 146, III, d, e
para definição de tratamento diferenciado
para microprodutor rural, pessoa física ou
jurídica;
..............................................................
§ 6º A in cidência do imposto de que
trata o in ciso II do ca put sobre ener gia
elé tri ca e pe tróleo, in clusive lu bri fi can tes,
combustíveis líquidos e ga sosos dele de ri va dos:
..............................................................
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EMENDA Nº – CCJ:

EMENDA Nº – CCJ:

Acrescente-se ao art. 155, da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, o inciso III
com a seguinte redação:

Dê-se ao art. 90 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos termos do art. 3º da PEC nº
74 de 2003, a seguinte redação:

Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 155..................................................
..............................................................
III – propriedade de veículos automotores:
a) terrestres;
b) aéreos e aquáticos, excetuadas as
embarcações e aeronaves destinadas a transporte comercial de cargas e de passageiros,
as com fins científicos e de pesquisa, as de
pesca, as usadas em esporte de competição,
e os utilizados na prestação de serviços públicos de transporte, na forma da lei.
EMENDA Nº – CCJ:
Acrescente-se novo artigo ao Título VII – Da
Ordem Econômica e Financeira, da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, com a se guinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 171-A. A lei poderá definir práticas
de comércio exterior danosas à economia na cional e autorizar a cobrança de direitos compensatórios e a imposição de limitações e
sanções que visem a neutralizá-las ou coibi-las.
Parágrafo único. A cobrança de direitos
compensatórios e a imposição de limitações
e sanções poderão alcançar as práticas
ocorridas a partir da data da publicação do
ato que indicar o início do pocesso de sua
apuração.
EMENDA (DE REDAÇÃO) Nº – CCJ:
Altere-se o art. 76, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos termos do art.
2º da PEC nº 74 de 2003, para substituir a expressão
inicial É desvinculado de órgão ... vinte por cento....,
pela seguinte: São desvinculados de órgão ... vinte
por cento ....
Art. 90. A transição do imposto de que
trata o art. 155, II, da Constituição, para a
forma definida nesta Emenda, observará o
seguinte:

Art. 3º ...................................................
Art. 90. A transição do imposto de que
trata o art. 155, II, da Constituição, para a
forma definida nesta Emenda, observará o
seguinte:
I – fica permitida a manutenção dos in centivos e benefícios fiscais e financeiros,
vinculados ao imposto, autorizados por convênio, nos termos da Lei Complementar nº
24, de 7 de janeiro de 1975, e os autorizados ou concedidos por lei ou decreto estadual ou distrital, destinados ao fomento industrial, agropecuário e aqueles vinculados
à estrutura portuária, à cultura, ao esporte,
a programas sociais, ao investimento em infra-estrutura rodoviária e em programa habitacional, concedidos, inclusive em caráter
individual ainda que sob condição e por prazo certo, observado o seguinte:
a) aqueles autorizados por convênio,
nos termos da Lei Complementar nº 24, de
7 de janeiro de 1975, por prazo certo e em
função de determinadas condições, terão
seu prazo de fruição mantido conforme o
ato concessório;
b) os demais benefícios ou incentivos
autorizados por convênio, nos termos da Lei
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de
1975, ficarão mantidos, observado o prazo
máximo de onze anos, contados do primeiro
ano subseqüente ao da promulgação desta
Emenda, salvo deliberação em contrário do
órgão colegiado de que trata o art. 155, § 2º,
XII, g, da Constituição;
c) os autorizados por meio de lei ou
decreto estadual ou distrital, destinados ao
fomento industrial, agropecuário e aqueles
vinculados à estrutura portuária, à cultura,
ao esporte, a programas sociais, ao investimento em infra-estrutura rodoviária e em
programa habitacional, concedidos até 30
de abril de 2003, não poderão ser prorrogados e poderão ter seu prazo de fruição mantido conforme o ato concessório, não podendo ultrapassar o período de onze anos, contados do primeiro ano subseqüente ao da
promulgação desta Emenda;
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d) os Estados e o Distrito Federal te rão noventa dias, após a promulgação desta
Emenda, para publicar nos seus respectivos
Diários Oficiais todos os atos concessórios
relativos às alíneas c , ou sua referência,
quando já publicados;
e) em sessenta dias da publicação
prevista na alínea d, os Estados e o Distrito
Federal deverão efetuar o registro e o depósito da documentação comprobatória dos
atos de concessão, para arquivamento junto
ao órgão colegiado previsto no art. 155, §
2º, XII, g, da Constituição;
f) verificada, pelo órgão colegiado previsto no art. 155, § 2º, XIII, g, da Constituição,
a manutenção indevida do incentivo ou benefício, deverá ser feita comunicação ao órgão
previsto no art. 155, § 2º, XII, m, para instauração do respectivo processo administrativo;
g) relativamente aos benefícios e in centivos enquadrados nas alíneas c qual quer Estado ou o Distrito Federal poderá sujeitar à deliberação do Órgão de que trata o
art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição) em até
trinta dias do término do prazo a que se re fere a alínea e, pedido de enquadramento
de benefícios e incentivos concedidos pelas
demais unidades da federação no disposto
no inciso II deste artigo, que, uma vez apro vado pela maioria de seus membros, suspenderá os efeitos e condicionará a vigência
dos mesmos aos requisitos e prazos daquele inciso;
II – os incentivos e benefícios autoriza dos por meio de lei ou decreto estadual ou
distrital, destinados ao fomento industrial,
agropecuário e aqueles vinculados à estrutura por tuária, à cultura, ao esporte, a programas sociais, ao investimento em infra-estrutura rodoviária e em programa habitacional, concedidos entre 1º de maio de 2003 e
30 de setembro de 2003, serão suspensos a
partir da promulgação desta emenda, podendo voltar a produzir efeitos aquele que
atender cumulativamente o seguinte:
a) seja objeto de publicação e registro
nos termos das alíneas e e f do inciso I;
b) seja remetido pelo Governo do
Estado ou do Distrito Federal, em até sessenta dias, contados do término do prazo a
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que se refere a alínea f do inciso I, à apreciação do Senado Federal; e
c) seja aprovado por resolução do Se nado Federal, observado, em qualquer hipótese, o prazo máximo de vigência de onze
anos, contados do primeiro ano subseqüente ao da promulgação desta emenda;
III – os incentivos ou benefícios não
enquadrados nas hipóteses dos incisos I, e
não aprovados na forma do inciso II, bem
como aqueles que não forem objeto de pu blicação nos termos da alínea e do inciso I,
ficam extintos a partir da promulgação desta
emenda;
IV – fica vedada, a partir da promulgação desta emenda, a concessão ou prorrogação de incentivos ou benefícios fiscais ou
financeiros relativamente ao imposto de que
trata o art. 155, II, da Constituição, exceto,
até a vigência da lei complementar referida
no inciso V deste artigo, a prorrogação de
incentivos ou benefícios fiscais concedidos
para atendimento das disposições do art.
170, IX, e 179, da Constituição, e a concessão ou prorrogação por convênio, nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, considerando-se extintos, na
data da promulgação desta emenda, quaisquer outros incentivos e benefícios fiscais
ou financeiros concedidos a partir de 30 de
setembro de 2003;
V – lei complementar prevista no art.
155, § 2º, XII, disporá sobre o regime de
transição referido neste artigo, podendo cri ar fundos ou outros mecanismos necessários à sua consecução, e, observado o que
determinam os incisos I a IV, a vigência dos
incentivos e benefícios fiscais e financeiros
e a aplicabilidade das regras em vigor à
época das respectivas concessões;
VI – para efeito de aplicação do disposto no art. 155, § 2º, IV, b, da Constituição, para vigência nos três primeiros exercícios da exigência do imposto na forma dada
por esta emenda, as alíquotas de referência
deverão ser fixadas de forma a manter equilíbrio com o sistema de partilha das alíquotas interestaduais vigentes na data da promulgação desta emenda;
VII – lei estadual poderá estabelecer
adicional de até cinco pontos percentuais
nas alíquotas definidas nos termos do art.
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155, § 2º, IV e V, a, da Constituição, obser vado o seguinte:
a) o adicional poderá ser estabelecido
para, no máximo, quatro mercadorias e serviços, que tenham, na data da promulgação
desta emenda, alíquotas superiores às que
vierem a ser definidas;
b) a alíquota da mercadoria, bem ou
serviço, acrescida do respectivo adicional,
não poderá ser superior à vigente na data
da promulgação desta emenda;
c) o adicional estabelecido poderá vigo rar pelo prazo de três anos, contados do início
da exigência do imposto na forma desta
emenda, devendo ser reduzido, após o referido prazo, em, pelo menos, um ponto percentual ao ano, até a sua completa extinção;
VIII – para efeito do disposto no art.
155, § 2º, XIII, d, da Constituição, o órgão
colegiado de que trata o inciso XII, g, do
mesmo parágrafo, poderá estabelecer um
sistema de transição, definindo critérios
para a fixação de prazo pelos Poderes Exe cutivos dos Estados e do Distrito Federal;
IX – lei complementar poderá permitir
a manutenção das exigências previstas na
legislação estadual, vigentes na data da
promulgação desta emenda, estabelecidas
como condição à aplicação do diferimento
do lançamento e pagamento do imposto.
§ 1º As normas concessivas de benefí cios ou incentivos fiscais ou financeiros a
que se refere este artigo não poderão contemplar novos beneficiários a partir da promulgação desta emenda.
§ 2º Pelo prazo de até onze anos, con tados da data de publicação desta emenda,
os Estados e o Distrito Federal poderão, a
seu critério, destinar até cinco décimos por
cento da receita líquida do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS à manutenção dos incentivos e benefícios a programas e projetos culturais e programas de inclusão social, criados até 30 de
setembro de 2003, respeitado o limite de
cinco por cento do ICMS a recolher pelo
contribuinte.
§ 3º A partir do prazo estabelecido no
inciso VI, o Senado Federal deverá revisar o
sistema de partilha interestadual do imposto
de que trata o art. 155, II, da Constituição,
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por intermédio das alíquotas de referência
de que trata o § 2º, IV, b, do mesmo ar tigo.
EMENDA Nº – CCJ
Acrescente-se o art. 100 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos termos do art.
3º da PEC nº 74, de 2003, com a seguinte redação:
“Art. 3º ..................................................
Art. 100. Em 2007, o Congresso Nacional revisará o Sistema Tributário Nacional,
especialmente:
I – as hipóteses em que as incidências
dos impostos a que se referem os arts. 153,
IV, e 155, II, da Constituição, serão excludentes;
II – a integração dos tributos sobre va lor adicionado e sobre receita ou faturamento, em especial os referidos no arts. 153, IV,
155, II, 195, I, b, e IV, da Constituição, e a
contribuição de que trata o art. 239, da
Constituição.”
EMENDA (DE REDAÇÃO) Nº – CCJ
Dê-se ao art. 6º da PEC nº 74, de 2003, a se guinte redação:
Art. 6º Ressalvado o disposto nos arts.
4º e 5º esta emenda entra em vigor em 1º
de janeiro do primeiro ano subseqüente ao
de sua promulgação, e o art. 2º, na data da
promulgação.
EMENDA Nº – CCJ
Dê-se o art. 7º II, da PEC nº 74, de 2003, a se guinte redação:
Art. 7º ..................................................
..............................................................
II – a alínea e do inciso XII do § 2º e os
§§ 4º e 5º do art. 155 da Constituição, a partir da produção dos efeitos dos dispositivos
a que se refere o art. 4º.
SUBEMENDAS
SUBEMENDA À EMENDA Nº 39-CCJ:
Dê-se ao parágrafo único do art. 149-A da Constituição, nos termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003,
a seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
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Art. 149-A. ............................................
Parágrafo único. A contribuição a que
se refere o caput poderá ter por base o con sumo de energia elétrica e ser cobrada na
fatura respectiva, não se aplicando o art.
146, III, a.
SUBEMENDA A EMENDA Nº 129-CCJ:
Acrescente-se ao § 4º do art. 153 da Constitui ção, nos termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, o inciso IV com a seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 153. ................................................
..............................................................
IV – não incidirá sobre as florestas e
demais formas de vegetação natural consideradas de preservação permanente as
áreas cobertas por florestas nativas, primitivas ou regeneradas, as comprovadamente
imprestáveis para quaisquer explorações
agrícolas, pecuárias, granjeiras, aqüícolas
ou florestais, bem como aquelas sob restrição normativa de caráter ambiental.
Sala da Comissão, 22 de outubro de 2003. –
Edison Lobão, Presidente – Romero Jucá, Relator.
ADITAMENTO AO PARECER Nº , DE 2003
Relator: Senador: Romero Jucá
I – Relatório
Trata-se de aditar relatório e voto que, em 22 de
outubro corrente, apresentamos à Proposta de
Emenda à Constituição nº 74, de 2003 (nº 41, de
2003, na Câmara dos Deputados), que altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências, co nhecida como Reforma Tributária, com origem no Po der Executivo.
Até então, haviam sido analisadas as Emendas
nºs 1 a 303, que constaram no Anexo II ao referido parecer, relacionadas por ordem numérica, primeiro sig natário e breve resumo.
Cabe, agora, analisar as Emendas nºs 304 a
433, apresentadas nesse ínterim, relacionadas de
forma semelhante, no Anexo II do presente.
Ademais, atualiza-se o Anexo I, com quadro
comparativo da PEC nº 74, de 2003, contendo, a partir da esquerda, 1a coluna, com modificações propos tas por esta Comissão, 2ª coluna, com o texto aprova do na Câmara e enviado ao Senado, 3ª coluna, com o
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texto encaminhado originalmente pelo Poder Executivo, e 4ª coluna, com o texto vigente da Constituição
ou do ADCT.
II – Análise
Cabe a esta Comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria
e também quanto ao seu mérito, nos termos dos arts.
354 e seguintes do Regimento Interno.
Reitera-se que não se vislumbram óbices quanto à admissibilidade, quer da PEC nº 74, de 2003,
quer das emendas a ela apresentadas no âmbito desta Comissão, de vez que a exigência regimental do
quorum de apoiamento (§ 2º do art. 358 c/c parágrafo
único do art. 356) não é de ser aferida, por ora, no tocante aos eminentes signatários, em face de consagrada praxe que lhes vem facultando subscrevê-las
individualmente.
Assim, quanto ao mérito das Emendas nºs 304
a 433, cabe focalizar particularmente as adiante referidas, por se ajustarem, ao menos em parte, ao arcabouço que deverá moldar a proposta, na redação afinal resultante.
Emenda nº 304 – Dá nova redação à alínea b do
inciso V e à alínea b do inciso VII, ambos do § 2º do
art. 155 da Constituição, nos termos do art. 1º da PEC
nº 74, de 2003, para incluir o material reprodutivo destinado ao melhoramento genético animal e vegetal,
desde que devidamente certificado por documento
específico e hábil, entre as mercadorias a que o futuro
texto constitucional, respectivamente, garante aplicação da menor alíquota de ICMS e prevê possibilidade
de isenção desse imposto segundo condições e listas
definidas em lei complementar.
Somos pela aprovação parcial dessa emenda,
acolhida na forma de Emenda de Relator, adiante reapresentada ao referido art. 155, § 2º, V, b, e VII, b, inclusive, em substituição à que havia sido oferecida
em 22-10-2003.
Emenda nº 312 – Dá nova redação à alínea b do
inciso V do § 2º do art. 155 da Constituição, nos termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, para incluir o
material básico de construção civil, o consumo de
energia elétrica residencial e rural até 100 kWh men sais e a assinatura básica de telefonia residencial e
comercial de pequena e microempresa entre as mercadorias e serviços a que a Constituição garante aplicação da menor alíquota de ICMS, mesmo em operações interestaduais.
Correlacionadas a essa, há as seguintes:
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a) Emenda nº 393, que também altera a
alínea b do inciso VII do § 2º do art. 155 da
Constituição, nos termos do art. 1º da PEC nº
74, de 2003, visando estender a possibilidade
de isenção do ICMS para operações com insumos agropecuários, além das com gêneros
alimentícios de primeira necessidade e medicamentos de uso humano;
b) Emenda nº 405, que também altera
a alínea b do inciso V do § 2º do art. 155 da
Constituição, nos termos do art. 1º da PEC
nº 74, de 2003, para assegurar a menor alí quota do ICMS ao consumo de energia elé trica residencial de até 100 quilowatts/hora;
c) Emenda nº 406, que também altera
a alínea b do inciso V do § 2º do mesmo art.
155, para assegurar a menor alíquota do
ICMS aos fertilizantes, máquinas, implementos e defensivos necessários à atividade agropecuária.
Consideram-se aprovadas em parte essas
Emenda nºs 312, 393, 405 e 406, à vista da altera ção proposta por Emenda de Relator, em
22-10-2003, adiante reapresentada ao referido art.
155, § 2º, V, b, inclusive,em substituição à anterior.
Emenda nº 311 – Dá nova redação ao art. 179
da Constituição e acrescenta-lhe parágrafo único, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, para equipa rar as pessoas físicas que exerçam atividade econô mica urbana ou rural às pequenas e microempresas,
no que tange ao tratamento jurídico diferenciado a
que fazem jus.
Correlacionada a essa, há a Emenda nº 319,
que altera o referido art. 179 da Constituição, para estender tratamento diferenciado às pessoas físicas
que exerçam atividade econômica, visando incenti vá-las pela simplificação de suas obrigações adminis trativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.
Consideram-se ambas aprovadas em parte, à
vista da alteração proposta por Emenda de Relator,
em 22-10-2003, adiante reapresentada ao art. 155, §
2º, XII, j, inclusive, em substituição à anterior.
Emendas nºs 313, 318 e 407 – Acrescentam §
6º ao art. 153 da Constituição, nos termos do art. 1º da
PEC nº 74, de 2003, para tomar imunes ao ITR as flo restas e demais formas de vegetação natural de pre servação permanente, áreas de florestas nativas,
bem como as, imprestáveis para exploração agrope cuária, as de reserva legal e de interesse ecológico.
Consideram-se aprovadas em parte, à vista do
acréscimo do inciso IV ao art. 153 do texto constituci -

31
Quinta-feira 13

36307

onal, proposto em 22-10-2003, mediante Subemenda
à Emenda nº 129.
Emenda nº 320 – Altera o inciso I do § 4º do art.
153 da Constituição, nos termos do art. 1º da PEC nº
74, de 2003, dispondo que o ITR terá suas alíquotas
fixadas de forma a desestimular a manutenção de
propriedades improdutivas, mas suprimindo a previsão de incidência progressiva.
Considera-se aprovada em parte, à vista do referido texto constitucional proposto pela Câmara dos
Deputados e mantido nesta CCJ.
Emenda nº 350 – Dá nova redação às alíneas a
e b do inciso V e à alínea b do inciso VII, ambos do §
2º do art. 155 da Constituição, nos termos do art. 1º da
PEC nº 74, de 2003, para que o órgão colegiado a que
se refere o inciso XII, g, dos mesmos parágrafo e artigo, delibere por unanimidade nessas hipóteses.
Considera-se aprovada em parte, à vista da al teração proposta por Emenda de Relator, em
22-10-2003, adiante reapresentada ao art. 155, § 2º,
V, a e b, e VII, b, inclusive, em substituição à anterior.
Emenda nº 357 – Acrescenta alínea e ao inciso
VI do art. 150 e § 3º ao art. 216 da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, incluindo entre as hipóteses de imunidade a importação de obras
de arte de artistas brasileiros e de artistas estrangeiros que versem sobre temas brasileiros, bem como
prevendo incentivos para a produção e conhecimento
de bens e valores culturais, e para a importação de
obras de arte de artistas estrangeiros.
Pelo acolhimento.
Emenda nº 368 – Acrescenta inciso V ao § lº do
art. 155 da Constituição, nos termos do art. 1º da PEC
nº 74, de 2003, estabelecendo a progressividade do
imposto sobre transmissão causa mortis e doação.
Considera-se aprovada em parte, à vista da al teração proposta por Emenda de Relator, em
22-10-2003, ao referido art. 155, § 1º, IV e V, do texto
constitucional.
Emenda nº 386 – Acrescenta alíneas e a g ao inciso VI do art. 150 e altera as alíneas b do inciso V e b
do inciso VII do § 2º do art. 155 da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, para vedar a
incidência de impostos sobre gêneros alimentícios,vestuário destinado à população de baixa renda e
produtos comercializados em feiras livres.
Considera-se aprovada em parte, à vista da al teração proposta por Emenda de Relator, em
22-10-2003, adiante reapresentada ao art. 155, § 2º,
V, b, e VII, b, inclusive, em substituição à anterior.
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Finalmente, há que destacar as Emendas nos
359 e 360, ambas Substitutivas Globais à PEC nº 74,
de 2003, subscritas pelos mesmos eminentes Signa tários e com idêntica justificação, salvo o acréscimo
do seguinte parágrafo final que só consta na da
Emenda nº 359: Para os objetivos desta Emenda fize mos a supressão de mais de cinco dezenas de dispo sitivos da PEC nº 74, de 2003, e nela incluímos cerca
de duas dezenas de dispositivos novos já constantes
da Constituição Federal ou a ela aditados.
Nas justificações, em síntese, prevê-se uma
ambiciosa reforma tributária em três etapas:
a) primeiramente, na etapa preliminar
destinada a ajuste emergencial, com vigência
a partir de 1º de janeiro de 2004, seriam aprovadas a prorrogação da CPMF e da DRU,
além de outras disposições da PEC já aprovadas pela Câmara dos Deputados, a serem
mantidas pelo Senado; ter-se-ia aí o ajuste
fiscal como visão estratégica predominante;
b) em um segundo momento, de tran sição, com vigência esperada para meados
de 2004 e a partir de 1º de janeiro de 2005,
teriam eficácia acréscimos pelo Senado à
PEC, que retomariam à Câmara dos Deputados para apreciação, a exemplo da redução progressiva da CPMF, com destaque
para normas visando à melhoria da competitividade, como a desoneração ampla das
exportações e dos investimentos fixos;
ter-se-ia aí a defesa do contribuinte como visão estratégica predominante;
c) por fim, haveria a reestruturação do
Sistema Tributário Nacional e a implantação
de um novo modelo, com vigência proposta
para 1º de janeiro de 2007; seria criado, a
partir de 2007, um imposto nacional sobre valor agregado, a par de profunda reformulação
das competências tributárias – que poderiam
ser compartilhas – e da repartição de receitas; ter-se-ia aí o fortalecimento da Federação
como visão estratégica predominante.
A Emenda nº 359, mais alentada, abarca as três
etapas dessa reforma tributária, enquanto a Emenda nº
360 trata apenas das duas primeiras etapas.
Consideram-se, também, aprovadas em parte
ambas as Emendas, porquanto, em diversas disposi ções referentes a essas etapas, coincidem com o que
está sendo proposto na PEC nº 74, de 2003, ora em
discussão no Senado Federal.
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Adiante, por ocasião do voto, serão consolidadas as conclusões sobre todas as emendas submetidas à análise do Relator até a presente data, retificando-se alguns conceitos antes manifestados quanto à
aprovação total (acolhimento), aprovação parcial ou
rejeição.
Por exemplo, em 22-10-2003, propusemos resultado mantido o texto vigente do § 3º do art. 159 da CF.
Cabe também esclarecer que, ao final, serão reapresentadas algumas emendas de Relator, em
substituição às equivalentes que haviam sido oferecidas no relatório e voto de 22-10-2003, tendo em vista,
quer a necessidade de sanar defeitos formais, quer a
conveniência de aprimorar o alcance da norma proposta em face do reexame da matéria, ressaltando inclusive que a Emenda nº 174 foi acatada em parte, já
que acolhido tratamento diferenciado as pequenas e
microempresas, sendo apresentada nova redação
através de Emenda.
III–Voto
Assim, em aditamento à manifestação de
22-10-2003, opinamos pela aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição nº 74, de 2003, com as
modificações decorrentes da aprovação total das
Emendas nºs 1, 77, 125, 128, 131, 181 e 357, concluindo pela aprovação parcial das Emendas nºs 3, 7,
10, 24, 25, 29, 36, 39, 64, 89, 90, 103, 104, 105, 129,
163, 167, 171, 173, 174, 178,182, 192, 198, 227, 240,
241, 242, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 270, 272,
275, 303, 304, 311, 312, 313, 318, 319, 320, 350, 359,
360, 368, 386, 393, 405, 406 e 407 e 429, rejeitando-se as demais; e, ainda, com as modificações de correntes do anterior oferecimento, pelo Relator, de
Emendas e Subemendas, cabendo reapresentar as
seguintes, em substituição às equivalentes apresen4das então:
EMENDA Nº – CCJ:
Dê-se ao art. 155, caput, inciso III, da Constituição, nos termos do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, a seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 155. ................................................
..............................................................
III – propriedade de veículos automotores:
a) terrestres;
b) aéreos e aquáticos, excetuadas as
embarcações e aeronaves destinadas a
transporte comercial de cargas, de mala
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postal e de passageiros, as com fins científicos e de pesquisa, as de pesca, as usadas
em esporte de competição, as de apoio ma rítimo, portuário, as plataformas utilizadas
na exploração e produção de petróleo, e os
utilizados na prestação de serviços públicos
de transporte e de serviços aéreos especializados, na forma da lei.
EMENDA Nº – CCJ:
Altere-se o art. 155, § 2º, V, a, b, d e e, VI, d e i,
VII, b e c, e XII, f, g e, j, e § 6º, da Constituição, nos ter mos do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, para dar a essas
disposições a seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 155..................................................
..............................................................
§ 2º .......................................................
..............................................................
V – ........................................................
a) o órgão colegiado de que trata o in ciso XII, g, definirá a quais mercadorias,
bens e serviços serão aplicadas, devendo
tal definição ser aprovada por resolução do
Senado Federal, vedada alteração das definições;
b) a menor alíquota será aplicada aos
gêneros alimentícios de primeira necessidade, bem como às matérias-primas utilizadas
na produção de tais alimentos, à energia
elétrica de baixo consumo, aos insumos
agropecuários, inclusive material reprodutivo
destinado ao melhoramento genético animal
e vegetal, e aos medicamentos de uso humano, segundo condições e listas definidas
em lei complementar, e a mercadorias, bens
e serviços definidos pelo órgão colegiado de
que trata o inciso XII, g;
..............................................................
d) o órgão de que trata o inciso XII, g,
poderá redefinir para uma alíquota menor a
alíquota aplicável a determinada mercadoria, bem ou serviço, assim como restabelecer a alíquota definida na forma da alínea a;
e) relativamente à energia elétrica, as
alíquotas poderão ser diferenciadas em fun ção da quantidade consumida e do tipo de
consumo;
..............................................................
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VI – .......................................................
..............................................................
d) quando for aplicada a alíquota a
que se refere o inciso V, b, e essa for menor
ou igual à alíquota de referência aplicável, o
imposto caberá integralmente ao estado de
origem;
..............................................................
i) relativamente à prestação do serviço
de transporte terrestre e aquático, somente
será interestadual aquela vinculada a mercadorias, bens, valores, semoventes e pessoas, passageiros ou não, cuja contratação
preveja como destino físico unidade da Fe deração diferente daquela onde se iniciou a
prestação;
..............................................................
VII – ......................................................
..............................................................
b) a isenção para operações com gêneros alimentícios de primeira necessidade,
bem como com as matérias-primas utilizadas na produção de tais alimentos, com
energia elétrica de baixo consumo, com insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo destinado ao melhoramento genético animal e vegetal, e com medicamentos
de uso humano, segundo condições e listas
definidas em lei complementar;
c) nas hipóteses previstas em lei complementar, relacionadas com tratados e convenções internacionais, regimes aduaneiros
especiais, áreas aduaneiras especiais, regimes
de bagagem e outras situações especiais relativas às atividades de comércio exterior;
..............................................................
XII – ......................................................
..............................................................
f) assegurar o aproveitamento do crédito relativo à remessa de serviços e de
mercadorias para outro estado, com a observância do disposto no inciso VI, e, e do
crédito relativo ao montante cobrado nas
operações anteriores decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente, segundo critérios que estabelecer;
g) dispor sobre a competência e o fun cionamento do órgão colegiado integrado
por representante de cada Estado, do Distrito Federal e da União;
..............................................................
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j) dispor sobre regimes especiais ou
simplificados de tributação, inclusive quanto
ao previsto no art. 146, III, d, e para definição de tratamento diferenciado a produtor
rural, pessoa física ou jurídica, segundo pa râmetros e critérios que estabelecer;
..............................................................
§ 6º A incidência do imposto de que
trata o inciso II do caput sobre energia elé trica e petróleo, inclusive lubrificantes, com bustíveis líquidos e gasosos dele derivados:
..............................................................
EMENDA Nº – CCJ
Dê-se ao art. 90 do Ato das Disposições Consti tucionais Transitórias, nos termos do art. 3º da PEC nº
74, de 2003, a seguinte redação:
Art. 3º ...................................................
Art. 90. A transição do imposto de que
trata o art. 155, II, da Constituição, para a
forma definida nesta Emenda, observará o
seguinte:
I – fica permitida a manutenção dos in centivos e benefícios fiscais e financeiros,
vinculados ao imposto, autorizados por con vênio, nos termos da Lei Complementar nº
24, de 7 de janeiro de 1975, e os autorizados ou concedidos por lei ou decreto estadual ou distrital, destinados ao fomento industrial, agropecuário e aqueles vinculados
à estrutura por tuária, à cultura, ao esporte,
a programas sociais, ao investimento em in fra-estrutura rodoviária e em programa habitacional, concedidos, inclusive em caráter
individual ainda que sob condição e por prazo certo, observado o seguinte:
a) aqueles autorizados por convênio,
nos termos da Lei Complementar nº 24, de
7 de janeiro de 1975, por prazo certo e em
função de determinadas condições, terão
seu prazo de fruição mantido conforme o
ato concessório;
b) os demais benefícios ou incentivos
autorizados por convênio, nos termos da Lei
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de
1975, ficarão mantidos, observado o prazo
máximo de onze anos, contados do primeiro
ano subseqüente ao da promulgação desta
emenda, salvo deliberação em contrário do
órgão colegiado de que trata o art. 155, § 2º,
XII, g, da Constituição;
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c) os autorizados por meio de lei ou
decreto estadual ou distrital, destinados ao
fomento industrial, agropecuário e aqueles
vinculados à estrutura portuária, à cultura,
ao esporte, a programas sociais, ao investimento em infra-estrutura rodoviária e em
programa habitacional, concedidos até 30
de abril de 2003, não poderão ser prorrogados e poderão ter seu prazo de fruição mantido conforme o ato concessório, não podendo ultrapassar o período de onze anos, contados do primeiro ano subseqüente ao da
promulgação desta emenda;
d) os Estados e o Distrito Federal terão noventa dias, após a promulgação desta
emenda, para publicar nos seus respectivos
Diários Oficiais todos os atos concessórios
relativos à alínea c, ou sua referência, quan do já publicados;
e) em sessenta dias da publicação
prevista na alínea d, os Estados e o Distrito
Federal deverão efetuar o registro e o depósito da documentação comprobatória dos
atos de concessão, para arquivamento junto
ao órgão colegiado previsto no ad. 155, § 2º,
XII, g, da Constituição;
f) verificada, pelo órgão colegiado pre visto no art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição, a manutenção indevida do incentivo ou
benefício, deverá ser feita comunicação ao
órgão previsto no art. 155, § 2º, XII, m, para
instauração do respectivo processo administrativo;
II – os incentivos e benefícios autorizados por meio de lei ou decreto estadual ou
distrital, destinados ao fomento industrial,
agropecuário e aqueles vinculados à estrutura portuária, à cultura, ao esporte, a programas sociais, ao investimento em infra-estrutura rodoviária e em programa habitacional, concedidos entre 1º de maio de 2003 e
30 de setembro de 2003, serão suspensos a
partir da promulgação desta emenda, podendo voltar a produzir efeitos aquele que
atender cumulativamente ao seguinte:
a) seja objeto de publicação e registro
nos termos das alíneas d e e do inciso I;
b) seja remetido pelo Governo do
Estado ou do Distrito Federal, em até sessenta dias, contados do término do prazo a
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que se refere a alínea d do inciso I, à apre ciação do Senado Federal; e
c) seja aprovado por resolução do Se nado Federal, observado, em qualquer hipótese, o prazo máximo de vigência de onze
anos, contados do primeiro ano subseqüente ao da promulgação desta emenda;
III – os incentivos ou benefícios não
enquadrados nas hipóteses do incisos I e
não aprovados na forma do inciso II, bem
como aqueles que não forem objeto de pu blicação e registro nos termos das alíneas d
e e do inciso I, ficam extintos a partir da pro mulgação desta emenda;
IV – fica vedada, a partir da promulgação
desta emenda, a concessão ou prorrogação
de incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros relativamente ao imposto de que trata o art.
155, II, da Constituição, exceto, até a vigência
da lei complementar referida no inciso V deste
artigo, a prorrogação de incentivos ou benefícios fiscais concedidos para atendimento às disposições do art. 170, IX, e 179, da Constituição, e a concessão ou prorrogação por convênio, nos termos da Lei Complementar nº 24,
de 7 de janeiro de 1975, considerando-se extintos, na data da promulgação desta emenda,
quaisquer outros incentivos e benefícios fiscais
ou financeiros concedidos a partir de 30 de setembro de 2003;
V – lei complementar prevista no art.
155, § 2º, XII, da Constituição, disporá sobre
o regime de transição referido neste artigo,
podendo criar fundos ou outros mecanismos
necessários à sua consecução, e, observado
o que determinam os incisos I a IV, sobre a vigência dos incentivos e benefícios fiscais e fi nanceiros e a aplicabilidade das regras em vigor à época das respectivas concessões;
VI – para efeito de aplicação do disposto
no art. 155, § 20, IV, b, da Constituição, para vigência nos três primeiros exercícios da exigência do imposto na forma dada por esta emenda,
as alíquotas de referência deverão ser fixadas
de forma a manter equilíbrio com o sistema de
partilha das alíquotas interestaduais vigentes na
data da promulgação desta emenda;
VII – lei estadual poderá estabelecer
adicional de até cinco pontos percentuais
nas alíquotas definidas nos termos do art.
155, § 20, IV e V, a, da Constituição, obser vado o seguinte:
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a) o adicional poderá ser estabelecido
para, no máximo, quatro mercadorias e serviços, que tenham, na data da promulgação
desta emenda, alíquotas superiores às que
vierem a ser definidas;
b) a alíquota da mercadoria, bem ou
serviço, acrescida do respectivo adicional,
não poderá ser superior à vigente na data
da promulgação desta emenda;
c) o adicional estabelecido poderá vigorar pelo prazo de três anos, contados do início
da exigência do imposto na forma desta
emenda, devendo ser reduzido, após o referido prazo, em, pelo menos, um ponto percentual ao ano, até a sua completa extinção;
VIII – para efeito do disposto no art.
155, § 2º, XIII, d, da Constituição, o órgão
colegiado de que trata o inciso XII, g, do
mesmo parágrafo, poderá estabelecer um
sistema de transição, definindo critérios
para a fixação de prazo pelos Poderes Executivos dos Estados e do Distrito Federal;
IX – lei complementar poderá permitir
a manutenção das exigências previstas na
legislação estadual, vigentes na data da
promulgação desta emenda, estabelecidas
como condição à aplicação do diferimento,
do lançamento e pagamento do imposto.
§ 1º As normas concessivas de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiros a
que se refere este artigo não poderão contemplar novos beneficiários a partir da promulgação desta Emenda.
§ 2º Pelo prazo de até onze anos, con tados da data de publicação desta Emenda,
os Estados e o Distrito Federal poderão, a
seu critério, destinar até cinco décimos por
cento da receita líquida do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS à manutenção dos incentivos e benefícios a programas e projetos culturais e programas de inclusão social, criados até 30 de
setembro de 2003, respeitado o limite de
cinco por cento do ICMS a recolher pelo
contribuinte.
§ 3º A partir do prazo estabelecido no
inciso VI, o Senado Federal deverá revisar o
sistema de partilha interestadual do imposto
de que trata o art. 155, II, da Constituição,
por intermédio das alíquotas de referência
de que trata o § 2º, IV, b, do mesmo artigo.
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EMENDA Nº – CCJ:
Dê-se ao art. 179, caput, da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, a seguinte redação:
“Art. 179. A União, os Estados, o Distri to Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno
porte, assim definidas em lei complementar,
tratamento jurídico diferenciado e favorecido, inclusive nas aquisições de bens e serviços pela administração pública, visando a
incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação
ou redução destas por meio de lei.”
Sala da Comissão, em Edison Lobão, Presidente – Romero Jucá, Relator.
VOTO FINAL (DECISÃO DA CCJ)
Nos termos do artigo 133, § 6º, do Regimento
Interno do Senado Federal, ficam assim consolidadas
as emendas aprovadas pela Comissão, após a apro vação dos destaques requeridos: Emendas nºs 01 a
24 – CCJ, e pela rejeição das demais emendas ofere cidas perante esta Comissão.
EMENDA Nº 1 – CCJ: (Relator)
Altere-se o art. 22, VIII, da Constituição, nos termos do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, para acrescen tar-lhe, ao final, a expressão: inclusive a definição de
importação e exportação.
EMENDA Nº 2 – CCJ: (Relator)
Acrescente-se ao art. 43 da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, o § 4º com a
seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 43. ..................................................
§ 4º Lei complementar estabelecerá o
percentual mínimo do investimento da União
em infra-estrutura a ser destinado para as
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
com abrangência por ela especificada, incluídas as alcançadas pelo art. 159, ,I, c.
EMENDA Nº 3 – CCJ: (Relator)
Acrescente-se ao art. 146 da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, o inciso IV
com a seguinte redação:
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Art.1º ....................................................
..............................................................
Art.146. .................................................
IV – estabelecer limites e mecanismos
de aferição e controle da carga tributária nacional, que deverão considerar, dentre outros, a
receita tributária dos entes federados, o Produto Interno Bruto e a dívida pública, de forma a propiciar carga tributária compatível com
o desenvolvimento econômico e social, bem
como assegurar que a melhoria dos indicadores referidos resultem tambdm em benefícios
para a sociedade.
EMENDA (DE REDAÇÃO) Nº 4 – CCJ; (Relator)
Altere-se o art. 152-A, da Constituição, nos ter mos do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, substituindo a expressão ... da resolução de que trata o inciso IV... pela
seguinte: ... na resolução de que trata o inciso IV...
EMENDA (DE REDAÇÃO) Nº 5 – CCJ
(Relator e Emenda 178, apresentada na Comissão)
Dê-se ao caput do art. 92 do ADCT, nos termos
do art. 3º da PEC nº 74, de 2003, a seguinte redação:
Art. 3º ....................................................
..............................................................
Art. 92. Enquanto não for editada a lei
complementar de que trata o inciso I do parágrafo único do art. 158, da Constituição,
permanecem aplicáveis os critérios de distribuição dos recursos referidos no dispositivo
constitucional vigente até à data da promulgação desta Emenda.
..............................................................
EMENDA Nº 6 – CCJ (Relator)
Acrescente-se ao art. 153, § 3º, da Constituição,
nos termos do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, o inciso V
com a seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 153. ................................................
..............................................................
§ 3º .......................................................
..............................................................
V – não poderá ser utilizado para fins
de aproveitamento de créditos decorrentes
de incentivos fiscais atribuídos a contribuições sociais submetidas ao princípio da
não-cumulatividade.
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EMENDA Nº 7 – CCJ
(Relator e Emenda 198, apresentada na Comissão)
Altere-se o art. 155, § 1º, IV, da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, e acrescen te-se o inciso V, com a seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 155. ................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
IV – será progressivo e terá alíquotas
definidas em lei complementar, diferenciadas segundo o valor da herança ou doação
e o grau de parentesco entre as partes envolvidas;
V – será calculado, excluindo-se da
base de tributação o valor do imóvel de residência e o dos instrumentos utilizados em
atividades de que decorram rendimentos do
trabalho assalariado ou autônomo do falecido ou do doador, até o limite que a lei estabeleça, o valor dos bens doados ao Poder
Público e o valor dos bens e direitos doados
a fundações públicas de finalidade cultural,
educacional, científica ou ecológica.
EMENDA Nº 8-CCJ
(Relator e Emendas nºs 24, 104, 125, 167, 171,
182, 192, 194, 227, 240, 241, 258, 275, 303, 322 e
429, apresentadas na Comissão)
Altere-se o art. 155, § 2º, V, a, b e d, VI, d e i, VII,
b e c, e XII,f, g e j, e § 6º, da Constituição, nos termos
do art. 1º da PEC nº 74 de 2003, para dar a essas dis posições a seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 155..................................................
..............................................................
§ 2º .......................................................
..............................................................
V – ........................................................
a) o órgão colegiado de que trata o in ciso XII, g, definirá a quais mercadorias,
bens e serviços serão aplicadas, devendo
tal definição ser aprovada por resolução do
Senado Federal, vedada alteração das defi nições;
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b) a menor alíquota será aplicada aos
gêneros alimentícios de primeira necessidade, bem como às matérias-primas utilizadas
na produção de tais alimentos, à energia
elétrica de baixo consumo, aos insumos
agropecuários e aos medicamentos de uso
humano, segundo condições e listas definidas em lei complementar, e a mercadorias,
bens e serviços definidos pelo órgão colegiado de que trata o inciso XII, g;
..............................................................
d) o órgão de que trata o inciso XII, g,
poderá redefinir para uma alíquota menor a
alíquota aplicável a determinada mercadoria, bem ou serviço, bem como restabelecer
a alíquota definida na forma da alínea a;
e) relativamente à energia elétrica, as
alíquotas poderão ser diferenciadas em função da quantidade consumida e do tipo de
consumo;
..............................................................
VI – .......................................................
d) quando for aplicada a alíquota a
que se refere o inciso V, b, e essa for menor
ou igual à alíquota de referência aplicável, o
imposto caberá integralmente ao Estado de
origem;
..............................................................
i) relativamente à prestação do serviço
de transporte terrestre e aquático, somente
será interestadual aquela vinculada a mercadorias, bens, valores, semoventes e pessoas,
passageiros ou não, cuja contratação preveja
como destino físico unidade da Federação diferente daquela onde se iniciou a prestação;
..............................................................
VII – ......................................................
..............................................................
b) a isenção para operações com gêneros alimentícios de primeira necessidade,
bem como com as matérias-primas utilizadas na produção de tais alimentos, com
energia elétrica de baixo consumo, com insumos agropecuários e com medicamentos
de uso humano, segundo condições e listas
definidas em lei complementar;
c) nas hipóteses previstas em lei complementar, relacionadas com tratados e convenções internacionais, regimes aduaneiros
especiais, áreas aduaneiras especiais, regimes
de bagagem e outras situações especiais relativas às atividades de comércio exterior;
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..............................................................
XII – ......................................................
..............................................................
f) assegurar o aproveitamento do cré dito relativo à remessa de serviços e de
mercadorias para outro Estado, com a observância do disposto no inciso VI, e, e do
crédito relativo ao montante cobrado nas
operações anteriores decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente, segundo critérios que estabelecer;
g) dispor sobre a competência e o fun cionamento do órgão colegiado integrado
por representante de cada Estado, do Distrito Federal e da União;
..............................................................
j) dispor sobre regimes especiais ou sim plificados de tributação, inclusive para atendimento ao disposto no art. 146, III, d, e para de finição de tratamento diferenciado para o produtor rural, pessoa física ou jurídica, segundo
parâmetros e critérios que estabelecer;
..............................................................
§ 6º A incidência do imposto de que
trata o inciso II do caput sobre energia elé trica e petróleo, inclusive lubrificantes, com bustíveis líquidos e gasosos dele derivados:
EMENDA Nº 9 – CCJ
(Relator e Emenda 181, apresentada na Comissão)
Acrescente-se novo artigo ao Título VII – Da
Ordem Econômica e Financeira, da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, com a se guinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 171-A. A lei poderá definir práticas de
comércio exterior danosas à economia nacional e autorizar a cobrança de direitos compensatórios e a imposição de limitações e sanções
que visem a neutralizá-las ou coibi-las.
Parágrafo único. A cobrança de direitos
compensatórios e a imposição de limitações
e sanções poderão alcançar as práticas
ocorridas a partir da data da publicação do
ato que indicar o início do processo de sua
apuração.
EMENDA (DE REDAÇÃO) Nº 10 – CCJ
(Relator)
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Altere-se o art. 76, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos termos do art.
2º da PEC nº 74, de 2003, para substituir a expressão
inicial: “É desvinculado de órgão ... vinte por cento...”,
pela seguinte: “São desvinculados de órgão ... vinte
por cento...
EMENDA Nº 11 – CCJ
(Relator e Emendas 192, 251 e 254,
apresentadas na Comissão)
Dê-se ao art. 90 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos termos do art. 3º da PEC nº
74, de 2003, a seguinte redação:
Art. 3º ...................................................
Art. 90. A transição do imposto de que trata o
art. 155, II, da Constituição, para a forma definida
nesta Emenda, observará o seguinte:
I – fica permitida a manutenção dos in centivos e benefícios fiscais e financeiros,
vinculados ao imposto, autorizados por convênio, nos termos da Lei Complementar nº
24, de 7 de janeiro de 1975, e os autorizados ou concedidos por lei ou decreto estadual ou distrital, destinados ao fomento industrial, agropecuário e aqueles vinculados
à estrutura portuária à cultura, ao esporte, a
programas sociais, ao investimento em infra-estrutura rodoviária e em programa habitacional, concedidos, inclusive em caráter
individual ainda que sob condição e por prazo certo, observado o seguinte:
a) aqueles autorizados por convênio,
nos termos da Lei Complementar nº 24, de
7 de janeiro de 1975, por prazo certo e em
função de determinadas condições, terão
seu prazo de fruição mantido conforme o
ato concessório;
b) os demais benefícios ou incentivos
autorizados por convênio, nos termos da Lei
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de
1975, ficarão mantidos, observado o prazo
máximo de onze anos, contados do primeiro
ano subseqüente ao da promulgação desta
Emenda, salvo deliberação em contrário do
órgão colegiado de que trata o art. 155, § 2º,
XII, g, da Constituição;
c) os autorizados por meio de lei ou
decreto estadual ou distrital, destinados ao
fomento industrial, agropecuário e aqueles
vinculados à estrutura portuária, à cultura,
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ao esporte, a programas sociais, ao investimento em infra-estrutura rodoviária e em
programa habitacional, concedidos até 30
de abril de 2003, não poderão ser prorrogados e poderão ter seu prazo de fruição mantido conforme o ato concessório, não podendo ultrapassar o período de onze anos, contados do primeiro ano subseqüente ao da
promulgação desta Emenda;
d) os Estados e o Distrito Federal te rão noventa dias, após a promulgação desta
Emenda, para publicar nos seus respectivos
Diários Oficiais todos os atos concessórios
relativos à alínea c, ou sua referência, quan do já publicados;
e) em sessenta dias da publicação
prevista na alínea d, os Estados e o Distrito
Federal deverão efetuar o registro e o depósito da documentação comprobatória dos
atos de concessão, para arquivamento junto
ao órgão colegiado previsto no art. 155, §
2º, XII, g, da Constituição;
f) verificada, pelo órgão colegiado pre visto no art. 155, § 2º, XII, g, da Constitui ção, a manutenção indevida do incentivo ou
benefício, deverá ser feita comunicação ao
órgão previsto no art. 155, § 2º, XII, m, para
instauração do respectivo processo administrativo;
II – os incentivos e benefícios autoriza dos por meio de lei ou decreto estadual ou
distrital, destinados ao fomento industrial,
agropecuário e aqueles vinculados à estru tura por tuária, à cultura, ao esporte, a pro gramas sociais, ao investimento em infra-estrutura rodoviária e em programa habitacional, concedidos entre 1º de maio de 2003 e
30 de setembro de 2003, serão suspensos a
partir da promulgação desta Emenda, podendo voltar a produzir efeitos aquele que
atender cumulativamente ao seguinte:
a) seja objeto de publicação e registro
nos termos das alíneas d e e do inciso I;
b)seja remetido pelo Governo do Esta do ou do Distrito Federal, em até sessenta
dias, contados do término do prazo a que se
refere à alínea d do inciso I, a apreciação do
Senado Federal; e
c) seja aprovado por resolução do Se nado Federal, observado, em qualquer hipótese, o prazo máximo de vigência de onze
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anos, contados do primeiro ano subseqüente ao da promulgação desta emenda;
III – os incentivos ou benefícios não
enquadrados nas hipóteses do inciso I e
não aprovados na forma do inciso II, bem
como aqueles que não forem objeto de pu blicação e registro nos termos das alíneas d
e e do inciso I, ficam extintos a partir da promulgação desta emenda;
IV – fica vedada, a partir da promulgação desta emenda, a concessão ou prorrogação de incentivos ou benefícios fiscais ou
financeiros relativamente ao imposto de que
trata o art. 155, II, da Constituição, exceto,
até a vigência da Lei Complementar referida
no inciso V deste artigo, a prorrogação de
incentivos ou benefícios fiscais concedidos
para atendimento às disposições do art.
170, IX, e 179, da Constituição, e a concessão ou prorrogação por convênio, nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, considerando-se extintos, na
data da promulgação desta emenda, quaisquer outros incentivos e benefícios fiscais
ou financeiros concedidos a partir de 30 de
setembro de 2003;
V – lei complementar prevista no art.
155, § 2º, XII, da Constituição, disporá sobre
o regime de transição referido neste artigo,
podendo criar fundos ou outros mecanismos
necessários à sua consecução, e, observado o que determinam os incisos I a IV, sobre
a vigência dos incentivos e benefícios fiscais e financeiros e a aplicabilidade das regras
em vigor à época das respectivas concessões;
VI – para efeito de aplicação do disposto no art. 155, § 2º, IV, b, da Constituição, para vigência nos três primeiros exercícios da exigência do imposto na forma dada
por esta emenda, as alíquotas de referência
deverão ser fixadas de forma a manter equilíbrio com o sistema de partilha das alíquotas interestaduais vigentes na data da promulgação desta emenda;
VII – Lei Estadual poderá estabelecer
adicional de até cinco pontos percentuais
nas alíquotas definidas nos termos do art.
155, § 2º, IV e V, a, da Constituição, observado o seguinte:
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a) o adicional poderá ser estabelecido
para, no máximo, quatro mercadorias e serviços, que tenham, na data da promulgação
desta emenda, alíquotas superiores às que
vierem a ser definidas;
b) a alíquota da mercadoria, bem ou
serviço, acrescida do respectivo adicional,
não poderá ser superior à vigente na data
da promulgação desta emenda;
c) o adicional es tabelecido po derá vi gorar pelo prazo de três anos, contados do
início da exigência do imposto na forma
desta emenda, devendo ser reduzido,
após o referido prazo, em, pelo menos, um
ponto per centual ao ano, até a sua completa extinção;
VIII – para efeito do disposto no art.
155, § 2º, XIII, d, da Constituição, o órgão
colegiado de que trata o inciso XII, g, do
mesmo parágrafo, po derá estabelecer um
sistema de transição, definindo critérios
para a fixação de prazo pelos Poderes Executivos dos Estados e do Distrito Federal;
IX – Lei Complementar poderá permi tir a manutenção das exigências previstas
na legislação estadual, vigentes na data da
promulgação desta emenda, estabelecidas
como condição à aplicação do deferimento
do lançamento e pagamento do imposto.
§ 1º As normas concessivas de benefí cios ou incentivos fiscais ou financeiros a
que se refere este artigo não poderão contemplar novos beneficiários a partir da promulgação desta emenda.
§ 2º A partir do prazo estabelecido no
inciso VI, o Senado Federal deverá revisar o
sistema de partilha interestadual do imposto
de que trata o art. 155, II, da Constituição,
por intermédio das alíquotas de referência
de que trata o § 2º, IV, b, do mesmo artigo.
EMENDA Nº 12 – CCJ
(Relator)
Acrescente-se o art. 100 ao Ato das Disposi ções Constitucionais Transitórias, nos termos do art.
3º da PEC nº 74 de 2003, com a seguinte redação:
Art. 3º ...................................................
“Art. 100. Em 2007, o Congresso Naci onal revisará o Sistema Tributário Nacional,
especialmente:
I – as hipóteses em que as incidências
dos impostos a que se referem os arts. 153, IV,
e 155, II, da Constituição, serão excludentes;
II – a integração dos tributos sobre va lor adicionado e sobre receita ou faturamen-
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to, em especial os referidos no arts. 153, IV
155 II, 195 I, b, e IV, da Constituição, e a
contribuição de que trata o art. 239, da
Constituição.”
EMENDA (DE REDAÇAO) Nº 13 – CCJ
(Relator)
Dê-se ao art. 6º da PEC nº 74 de 2003, a seguinte redação:
Art. 6º Ressalvado o disposto nos arts.
4º e 5º, esta emenda entra em vigor em 1º
de janeiro do primeiro ano subseqüente ao
de sua promulgação, e o art. 2º, na data da
promulgação.
EMENDA Nº 14 – CCJ
(Relator)
Dê-se ao art. 7º II, da PEC nº 74 de 2003, a se guinte redação:
Art. 7º ...................................................
..............................................................
II – a alínea e do inciso XII do § 2º e os
§§ 4º e 5º do art. 155 da Constituição, a partir da produção dos efeitos dos dispositivos
a que se refere o art. 4º.
EMENDA Nº 15 – CCJ
(Emenda nº 357, apresentada na Comissão)
Acrescente-se alínea e ao inciso VI do art. 150,
e dê-se nova redação ao § 3º do art. 216, da Constituição, nos termos do que dispõe o art. 1º da PEC nº 74,
de 2003, conforme se segue:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
“Art. 150. ...............................................
..............................................................
VI – .......................................................
..............................................................
e) importação de obras de arte de ar tistas brasileiros, ainda que produzidas no
exterior, e de artistas estrangeiros que versem sobre temas brasileiros. “
“Art. 216. ...............................................
.............................................................
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para
a produção e o conhecimento de bens e valores culturais, bem como para a importação
de obras de arte de artistas estrangeiros.”
..............................................................
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EMENDA Nº 16 – CCJ
s
(Emendas nº 3, 64, 103, 270 e 272,
apresentadas na Comissão)

EMENDA Nº 19-CCJ
(Emendas nºs 77 e 128, apresentadas
na Comissão)

Dê-se ao art. 155 da Constituição Federal, nos
termos do que dispõe o art. 1º da PEC nº 74, de 2003,
a seguinte redação:

Suprima-se o § 14 do art. 195 da Constituição,
nos termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003.

Art. 1º ...................................................
..............................................................
Art. 155. ................................................
..............................................................
III – propriedade de veículos automoto res terrestres.
..............................................................
EMENDA Nº 17 – CCJ
(Emenda nº 518, apresentada na Comissão)
Inclua-se no inciso VII do § 2º do art. 155 da
Constituição Federal, nos termos do art. 1º da PEC nº
74, de 2003, a seguinte alínea e suprima-se o § 2º do
art. 90 do Ato das Disposições Constitucionais Transi tórias, nos termos do art. 3º da PEC nº 74, de 2003:
“Art. 155. ...............................................
..............................................................
§ 2º........................................................
.............................................................
VII – ......................................................
..............................................................
a) para atendimento de programas de
incentivo à cultura.”
..............................................................
EMENDA Nº 18 – CCJ
(Emendas nºs 1, 7 e 178,
apresentadas na Comissão)
Suprima-se o § 3º do art. 159 do texto e dê-se ao art.
158, parágrafo único e seus incisos I e II da Constituição
Federal, enumerados pelo art. 10 da Proposta de Emenda
Constitucional nº 74, de 2003, a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
Art. 158. ................................................
..............................................................
Parágrafo único. As parcelas de receita
pertencentes aos Municípios, mencionadas
no inciso IV, serão creditadas conforme os
seguintes critérios:
I – três quartos, conforme lei comple mentar.
II – um quarto, de acordo com o que
dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.”

EMENDA Nº 20-CCJ
(Emendas nºs 174, 227, 255 e 256,
apresentadas na Comissão)
Dê-se ao art. 179, caput, da Constituição, nos
termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, a seguinte
redação:
“Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno
porte, assim definidas em lei complementar,
tratamento jurídico diferenciado e favorecido, inclusive nas aquisições de bens e serviços pela administração pública, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei.”
..............................................................
EMENDA Nº 21-CCJ
(Emenda nº 131, apresentada na Comissão)
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do
artigo 203 do artigo 1º da PEC nº 74, de 2003:
“Art. 203. ...............................................
Parágrafo único. A União instituirá programa de renda mínima destinado a assegurar a subsistência das pessoas e das fa mílias, priorizando-se inicialmente as de baixa renda, podendo ser financiado e realizado por meio de convênio com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, na forma
da lei.”
..............................................................
EMENDA Nº 22-CCJ
(Emenda nº 525, apresentada na Comissão)
A alínea d do inciso I do art. 90 da ADCT, do art.
3º da PEC nº 74, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação, reorganizando os demais:
“Art. 90. .................................................
..............................................................
I – .........................................................
..............................................................
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d) os demais benefícios ou incentivos
concedidos ou autorizados, até 31 de dezembro de 2002, por meio de lei ou decreto,
não poderão ser prorrogados, e terão seu
prazo de fruição mantido conforme o ato
concessório, não podendo ultrapassar o pe ríodo de onze anos, contados do primeiro
ano subseqüente ao da promulgação desta
Emenda;”
EMENDA Nº 23-CCJ
(Relator)
Dê-se ao parágrafo único do art. 149-A da Constituição, nos termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003,
a seguinte redação:
Art. 1º ..................................................
..............................................................
Art. 149-A. ...........................................
Parágrafo único. A contribuição a que
se refere o caput poderá ter por base o con sumo de energia elétrica e ser cobrada na
fatura respectiva, não se aplicando o art.
146, III, a.
EMENDA Nº 24-CCJ
(Emendas nºs 90, 129 e 163,
apresentadas na Comissão)
Acrescente-se ao § 4º do art. 153 da Constitui ção, nos termos do art. 1º da PEC nº 74, de 2003, o inciso IV com a seguinte redação:
Art. 1º ..................................................
..............................................................
Art. 153..................................................
..............................................................
IV – não incidirá sobre as florestas e
demais formas de vegetação natural consideradas de preservação permanente, as
áreas cobertas por florestas nativas, primitivas ou regeneradas, as comprovadamente
imprestáveis para quaisquer explorações
agrícolas, pecuárias, granjeiras, aqüíco1as
ou florestais, bem como aquelas sob restrição normativa de caráter ambiental.
Brasília, 29 de outubro de 2003. – Edison Lo bão, Presidente – Romero Jucá, Relator – Serys
Slhessarenko – Aloizio Mercadante – Tião Viana
– Antonio Carlos Valadares – Fernando Bezerra
– Marcelo Crivella – Eduardo Suplicy – Ana Júlia
Carepa – Aelton Freitas – Amir Lando – Garibaldi
Alves Filho – Renan Calheiros – Ney Suassuna –
Luiz Otávio – Maguito Vilela – Antonio Carlos
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Magalhães (contrário) – César Borges (contrário) –
Demóstenes Torres (contrário) – José Jorge (contrário) – Jorge Bornhausen – Rodolpho Tourinho
(contrário) – Tasso Jereissati (contrário) – Eduardo
Azeredo (vencido).
PROPOSIÇÃO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 74, DE 2003
Brasília, 5 de novembro de 2003. – Edison Lobão, Presidente – Romero Jucá, Relator – Aloizio
Mercadante – Tião Viana – Antonio Carlos Valadares – Fernando Bezerra – Amir Lando – Garibaldi Alves Filho – José Maranhão – Renan Calheiros – Pedro Simon – Eduardo Suplicy – Ana
Júlia Carepa – Sibá Machado – Aelton Freitas –
Ney Suassuna0 – Luiz Otávio – Ramez Tebet –
Maguito Vilela.
ASSINAM O PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 74, DE 2003, NA REUNIÃO
DE 29/10/2003, COMPLEMENTANDO AS
ASSINATURAS DOS MEMBROS DA COMISSÃO,
NOS TERMOS DO ART. 356, PARÁGRAFO ÚNICO
DO RISF, OS SENHORES(AS) SENADORES (AS):
– Edison Lobão, Presidente – Romero Jucá,
Relator– Jonas Pinheiro – Ramez Tebet – Maguito
Vilela – Patrícia Saboya Gomes – Jonas Pinheiro
– Ramez Tebet – José Maranhão – Sibá Machado
– Magno Malta – Hélio Costa – João Ribeiro –
Roberto Saturnino – Ana Júlia Carepa – Aelton
Freitas – Maguito Vilela – Antonio Carlos Magalhães (contrário) – Demóstenes Torres (contrário)
– Patrícia Saboya Gomes – Pedro Simon.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
RODOLPHO TOURINHO E OUTROS SENHORES
SENADORES, NA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
I – Relatório
Está em análise na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania a Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de 2003 (nº 41, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que “altera o Sistema Tributário Nacional
e dá outras providências”.
A citada proposição – conhecida como Reforma
Tributária – foi encaminhada ao Congresso Nacional
pelo Governo Federal e tem por objetivo aprimorar o
sistema tributário do nosso País.
O projeto tramitou na Câmara dos Deputados
por quase cinco meses, chegando nesta Casa no dia
25 de setembro de 2003. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi designado relator Sua
Excelência, o Senador Romero Jucá.
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No projeto original enviado ao Congresso Naci onal, e no texto aprovado na Câmara de Deputados, a
maior parte das modificações propostas refere-se ao
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu nicação – ICMS.
No restante, que trata da tributação federal, o ob jetivo maior não foi propriamente reformar o sistema tri butário, mas sim criar as condições para, pelo menos,
garantir os atuais níveis das receitas da União.
Prorroga-se a CPMF, com alíquota máxima, e a
desvinculação de parte das receitas da União – DRU.
Esses dois pontos são, não resta dúvida, os objetivos
imediatos da Reforma e os únicos com prazos claramente definidos.
II – Análise
Apesar dos consensos do passado, a proposta
de Reforma TrIbutária encaminhada a esta Casa pela
Câmara dos Deputados, bem como o parecer apre sentado pelo relator da matéria nesta Comissão, o
Senador Romero Jucá, trouxe mudanças que ense jam alguns temas polêmicos e outros consensuais.
É inegável que o relatório apresentado pelo Se nador Romero Jucá trouxe avanços em relação ao
texto enviado ao Senado Federal, o qual, surpreen dentemente, era ainda de pior qualidade do que a
proposta inicial do Governo. Até porque Sua Excelên cia, em seu voto, acatou, ainda que parcialmente,
mais de 40 emendas apresentadas pelos membros
desta Casa.
Todavia, é preciso reconhecer que há espaço e
necessidade de avançarmos na construção de uma
Reforma Tributária que efetivamente melhore as con dições sociais e econômicas do País. Basta que te nhamos vontade política para isso.
Em discurso que proferimos na tribuna desta
Casa, em abril deste ano, propusemos que a retoma da da Reforma Tributária fosse iniciada onde a cha mada Emenda Aglutinativa havia terminado no ano
de 2000.
Fizemos a mesma proposição, ao Sr. Ministro da
Fazenda, quando aqui esteve, em março de 2003. Na
ocasião, S. Exª até lembrou das infindáveis reuniões
havidas naquela época, totalizando mais de cinqüen ta horas de encontros, quando muito se avançou e vários consensos foram construídos.
A reforma tributária vem sendo discutida desde
1991, quando foi apresentada a proposta de imposto
único do Deputado Flávio Rocha. Mas, sem dúvida, o
momento mais importante ocorreu nos anos de 1998
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a 2000, com o intenso debate promovido entre a
União, os Estados e o Congresso Nacional.
No referido período, tivemos a oportunidade de
participar ativamente, na qualidade de Consultor do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da
construção de algumas das principais propostas de
Reforma Tributária, das quais destacamos aquela denominada “Proposta Pedro Parente II”, enviada pelo
Ministério da Fazenda à Comissão Especial da Câmara em novembro de 1998, e a chamada “Emenda
Aglutinativa”, entregue ao então Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer, em março de 2000.
A Emenda Aglutinativa fora construída pelos
Estados e pela Câmara a partir dos trabalhos da Co missão Tripartite, composta por representantes do
Governo Federal (entre os quais atuamos como Mi nistro de Estado, em conjunto com os Ministros Pedro
Malan e Alcides Tapias, e o Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel); por representantes dos Governos Estaduais e, ainda, por membros da Comissão Especial de Reforma Tributária, nas pessoas do
então Presidente daquela Comissão, Deputado Germano Rigotto, do seu Vice-Presidente o então Deputado Antonio Palocci, e do Deputado Mussa Demes,
àquela época relator.
Convém lembrar que a Emenda Aglutinativa de
2000 não foi implementada em função de apenas dois
pontos: o primeiro, o Governo Federal não aceitava
colocar a questão da não-cumulatividade das contribuições federais na Constituição, e nem os Estados e
nem o Congresso aceitaram que o assunto fosse tratado por lei. O segundo, o Governo queria perenizar a
CPMF e a Câmara não concordava. A rigor, esses foram os únicos pontos impeditivos.
A proposta que ora apreciamos, no que concerne ao mérito, especialmente por não haver levado em
consideração algumas intenções manifestadas através do acordo de líderes deste Senado, demanda
uma análise mais abrangente e, principalmente, a realização de modificações que venham a contemplar
tais intenções.
Preliminarmente, é importante reconhecer que
a proposta enviada pela Câmara e mantida pelo relator simplifica o sistema através da unificação da legislação do ICMS e promove algumas mudanças para
aperfeiçoar o sistema.
Algumas dessas mudanças têm a vantagem de
terem sido geradas dentro do próprio sistema, ou
seja, pelos próprios Estados.
O ICMS será unificado e o seu regulamento editado por órgão colegiado. A abrangência será a atual,
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detalhada em lei complementar, apesar de instituído
por lei estadual que, na prática, apenas ratificará os
seus dispositivos.
Prevê-se que a cobrança do ICMS poderá ser
feita pelo Estado de origem, conforme lei complemen tar a ser editada. Hoje, a cobrança se faz parte na origem, parte no destino. Passar para a origem poderá
representar um grande avanço no combate à sonega ção e equivale a se implantar uma macro-substituição
tributária.
O ICMS terá, no máximo, cinco alíquotas unifor mes em todo território nacional por mercadoria ou
serviço. Resolução do Senado Federal, aprovada por
3/5 dos seus membros (49), de iniciativa do Presiden te da República, ou de 1/3 dos senadores (27), ou ainda de 1/3 dos governadores (9), estabelecerá as alí quotas aplicáveis às operações e prestações de ser viços. A maior alíquota estabelecida pelo Senado não
poderá superar a vinte e cinco por cento.
O órgão colegiado, integrado por representante
de cada Estado e do Distrito Federal, definirá as mercadorias e serviços classificados em cada uma das
alíquotas, cujo enquadramento dependerá de aprova ção do Senado Federal. Este, por sua vez, não poderá
alterar as definições e, no caso de rejeitá-las, ficará o
Confaz responsável pela apresentação de uma nova
proposta de enquadramento.
A menor alíquota será aplicada aos gêneros alimentícios de primeira necessidade e aos medica mentos de uso humano, definidos em lei complemen tar, e as mercadorias, bens ou serviços, definidos no
regulamento, cabendo o imposto, nesses casos, integralmente ao Estado de origem, quando esta for me nor ou igual à alíquota de referência aplicável.
Em razão de entendimentos firmados nesta Co missão durante as audiências públicas, refletidos pe las emendas apresentadas pelo Partido da Frente Li beral–PFL, o relator inseriu, na lista de bens que go zarão da menor alíquota, as matérias-primas utiliza das na produção de alimentos de primeira necessida de, os insumos agropecuários e a energia de baixo
consumo.
Além disso, a proposta abre a possibilidade de
que lei complementar venha a conceder isenção para
os gêneros alimentícios de primeira necessidade e
suas matérias-primas, os medicamentos de uso hu mano, os insumos agropecuários e a energia de baixo
consumo.
Permite o aumento, por lei estadual, de até cin co pontos percentuais nas alíquotas do ICMS em re lação a, no máximo, quatro mercadorias e serviços,
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por até três anos. A regra é aplicável somente aos estados que já pratiquem alíquotas superiores àquelas
definidas pelo Senado Federal.
Possibilita, também, o aumento de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre produtos e
serviços supérfluos, definidos em lei complementar,
para financiamento dos fundos estaduais destinados
ao combate à pobreza.
Cumpre registrar a nossa concordância com os
dispositivos relativos à simplificação do sistema tributário, primeiramente por estarem contidos no entendimento inicial entre a União e os governadores e, principalmente, por entendermos que com isso estaremos
dando um grande passo no combate à sonegação.
Entretanto, ao nos defrontarmos com os eixos
fundamentais definidos pelo acordo de líderes que
pretendia balizar a construção de uma nova proposta
de reforma tributária, verificamos que as alterações
realizadas no relatório do Senador Romero Jucá não
os espelharam em sua plenitude, os quais citamos:
a) Não aumentar a carga de impostos
e criar condições para sua redução ao longo
do tempo;
b) Aumentar a competitividade da pro dução nacional por meio da desoneração de
bens de capital e das exportações;
c) Melhorar as condições de vida da
população por meio da desoneração da cesta básica, dos medicamentos essenciais e
outros bens;
d) Impulsionar o desenvolvimento regional e reconstruir o equilíbrio entre os entes
federativos.
Os pontos mencionados contam com a integral
aprovação do PFL e certamente da totalidade da
população brasileira.
Com o objetivo de possibilitar a aprovação de
uma Reforma Tributária que, efetivamente, reflita os
eixos fundamentais defendidos pelas lideranças desta Casa, apresentamos considerações acerca desses
temas e de outros de mesmo vulto para a apreciação
dos membros desta Comissão.
1 – Não aumentar a carga de Impostos e criar
condições para sua redução ao longo do tempo
Carga tributária é o resultado da divisão da ar recadação total de receitas de impostos, e contribuições, pelo PIB. Nesse sentido, esta pode crescer
pelo aumento de arrecadação ou pela redução do
PIB, ou pelos dois fatores simultaneamente.
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Convém notar que o crescimento da arrecada ção se dá, também, pelo aumento da atividade eco nômica. Havendo aumento de arrecadação, para
que a carga não cresça, seria necessária uma ex pansão do PIB igual ou maior que o da arrecadação,
pois esta será incrementada pela “melhora da efi ciência tributária”.
Quando analisamos a evolução da carga tribu tária, nos últimos 10 anos, verificamos que a arreca dação cresceu cerca de 50% e o PIB apenas 10%.
O crescimento ocorreu nas contribuições fede rais (PIS/PASEP, COFINS, CSLL, CPMF), por aumen to do seu número ou de alíquotas, justamente nos tributos de pior espécie, em função de:
a) Serem cobrados cumulativamente,
em cascata;
b) Onerarem a cadeia produtiva;
c) Alijarem os Estados e Municípios da
sua arrecadação.
Ainda referente à carga tributária, ao longo dos
últimos anos, ela tem diminuído em relação aos tri butos de valor adicionado, onde o imposto pago
numa etapa é compensado na seguinte, e tem cres cido nos cumulativos, onde a tributação é em casca ta, sem haver qualquer compensação em etapas se guintes.
Essa tendência se mostrou mais visível a partir
de 1998, com o aumento da carga tributária ocorrida
nas contribuições federais cumulativas, que prejudi cam o desenvolvimento da economia e, por serem tri butos não compartilhados, comprometem o pacto fe derativo.
Para se ter uma idéia do quanto piorou a quali dade da nossa tributação na última década, basta ob servar que o PIS e a COFINS respondiam por cerca
de 6% da arrecadação total do País nos finais dos
anos 80. Em 2002, essas contribuições mais a CPMF
foram responsáveis por quase 20% da receita tributá ria global.
A carga total aumentou, nos últimos 5 anos, cerca de 6 pontos percentuais, passando de 29,74%
(1998) para 35,86% (2002), e corresponde a um crescimento médio anual, nesse período, de 4%.
A União, que administra cerca de 70% da arre cadação direta, teve um crescimento real de 9,36%;
os Estados, de 3,09%; e os Municípios de 6,45%.
O PFL tem combatido qualquer proposta que
implique aumento de carga tributária, por entender
que a sociedade brasileira, em especial, o setor pro -

45
Quinta-feira 13

36321

dutivo nacional, não tem como suportar patamares
ainda mais elevados de tributação.
Nesse contexto, o PFL propõe inclusão de dis positivo criando mecanismo para controlar a fúria arrecadadora do Estado, estabelecendo limite máximo
de 35% em relação ao PIB. Esse é o patamar máximo
para países em processo de desenvolvimento, de forma a não comprometer o funcionamento saudável da
economia.
Adicionalmente, propomos a exclusão de todos
os dispositivos que implicam novas fontes de receita
tributária, dos quais mencionamos os seguintes:
a) Inclusão dos serviços como nova hipótese de incidência dos impostos de importação e exportação;
b) Criação de nova contribuição social
incidente sobre a importação, para financiamento da seguridade social;
c) Previsão de que a CIDE passe a in cidir sobre a importação de quaisquer produtos estrangeiros ou serviços, não mais se
limitando a importação de petróleo e seus
derivados, gás natural e álcool combustível;
d) Criação de contribuição municipal
de limpeza pública;
e) Possibilidade de cobrança da contribuição municipal sobre iluminação pública
com base no consumo de energia elétrica;
f) Incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves;
g) Previsão de incidência do ICMS nas
operações de transferências interestaduais
de mercadorias e bens entre estabelecimentos do mesmo titular.
A proposta do relator inclui ainda o desastre
ambiental como uma nova hipótese para a criação
de empréstimos compulsórios, o que abre mais uma
possibilidade para que o Governo Federal reforce o
seu caixa. Para preservar o contribuinte, propomos
que a União somente possa instituir um novo empréstimo se estiver adimplente com o anterior.
Ademais, a progressividade que a proposta prevê para o Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITIV
certamente imporá gravame desproporcional a determinados imóveis, face o seu uso e localização, implicando em majoração da carga tributária. Nesse mes mo sentido, o relatório do Senador Romero Jucá, ao introduzir a progressividade para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD segundo o
grau de parentesco entre as partes envolvidas, tam-
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bém possibilitou o aumento desproporcional da carga
tributária sobre determinados bens ou direitos. Por
isso, propomos a supressão desses dispositivos.
Além do mais, a nova redação proposta para o inciso V do art. 150 da Constituição, permite que o Governo Federal venha a ressuscitar o famigerado “selo pe dágio”, com o que não podemos jamais concordar.
Todos os exemplos citados elevam a carga tribu tária, causam efeito inflacionário e aumentam a recei ta tributária, principalmente, da União.
De positivo na defesa do contribuinte, está a fi xação de um prazo mínimo de 90 dias para que se
procedam à alterações na legislação que signifiquem
aumento de carga tributária para o exercício seguinte.
É a chamada “noventena”.
Entretanto, o objetivo proposto não foi alcança do na sua plenitude, pois, além de excetuar dessa re gra os impostos regulatórios e os extraordinários,
vem excetuar também o imposto de renda. Dessa forma, o Governo Federal poderá continuar utilizando
prática bastante comum nos últimos anos, publicando
alterações na legislação do imposto de renda nos últimos dias do ano para viger no ano seguinte. Nesse
sentido, devemos incluir o imposto de renda nas re gras da noventena.
Ainda sobre o imposto de renda, não podemos
deixar de mencionar o que para o PFL é fundamen tal que seja inserido no texto constitucional, a corre ção anual da tabela do imposto de renda da pessoa
física (IRPF).
A situação atual, em que os valores das tabelas
permanecem inalterados por tempo indeterminado,
resulta numa tributação disfarçada, por exclusiva
omissão legislativa.
Na medida em que as tabelas permaneçam de satualizadas, sem que os limites nelas constantes so fram qualquer atualização monetária, é inequívoca a
perda do poder aquisitivo do contribuinte, em especi al, da classe média assalariada.
Essa distorção vem assegurando importante
parcela da receita tributária da União, tendo em vista
que cerca de 11 % da sua arrecadação total provêm
do imposto de renda cobrado da pessoa física, princi palmente, dos valores retidos na fonte.
2 – Aumentar a Competitividade da Produção
Nacional por meio da Desoneração de bens de
Capital e das Exportações
2.1 – Exportações
O relatório do Senador Romero Jucá apresenta
evoluções em relação ao problema das exportações,
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mas está longe de resolvê-lo em definitivo. No nosso
entendimento, a desoneração das exportações deveria ser o objetivo prioritário do governo. Da nossa pequena participação no mercado mundial – cerca de
1% – é que decorrem, basicamente, todas as nossas
mazelas da relação dívida pública/PIB até as altas taxas de juros. Precisamos aumentar nossa presença
no cenário internacional.
O relatório apresentado não resolve o problema
das exportações por não tratar de forma efetiva os temas da cumulatividade das contribuições sociais, da
falta de interesse financeiro que os estados têm em
relação aos empreendimentos voltados para a expor tação, bem como das reais compensações aos estados e Municípios com a desoneração do ICMS.
O projeto pretende, e o relatório também, desonerar exportações, investimentos e emprego. As exportações já estavam desoneradas – parte pela
Constituição e parte pela Lei Kandir – e o que se propõe agora é a constitucionalização dessa medida.
É preciso que os estados recebam compensações compatíveis com as suas perdas, para que tenham maior interesse nessa atividade e para que
possam honrar os créditos que se acumulam e que
prejudicam o esforço de exportação.
Para isso, propomos que os Estados voltem a
tributar a totalidade das exportações (produtos industrializados, semi-elaborados e primários), sendo os
contribuintes ressarcidos, pela União, do mesmo va lor do ICMS recolhido nessas operações, em espécie
ou via crédito tributário, compensável com tributos de
sua competência.
Com esse mecanismo, não haveria razão de se
falar em Fundo de Exportações. Acabariam, então, o
FPEX e o Fundo Orçamentário da lei Kandir.
Dessa forma, a União estaria arcando, de ma neira integral, com a desoneração das exportações.
Ainda sobre exportações, tratou-se no projeto –
e foi mantido no relatório – da desoneração do ICMS,
sem, entretanto, garantir o fim da cumulatividade das
contribuições que afetam o setor. Dependendo do ta manho da cadeia produtiva, isso poderá inviabilizar a
competição no exterior.
Nenhum país que pretenda alcançar participação relevante no comércio internacional pode ter um
sistema tributário com níveis de cumulatividade tão
absurdos quanto o Brasil.
Nesse sentido, em defesa do setor produtivo
brasileiro, estamos propondo uma alteração em relação à não-cumulatividade das contribuições sociais
proposta pelo relator.
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O substitutivo do Senador Jucá estabeleceu que
a lei definirá em quais setores da atividade econômica
as contribuições incidirão de forma não-cumulativa. O
PFL pretende assegurar a não-cumulatividade a to dos os setores da economia, fazendo constar no texto
constitucional.
2.2 – Aumentar a competitividade da produção
Nacional por meio da Desoneração de bens de
Capital
Em relação ao aumento da competitividade da
produção nacional por meio da desoneração de
bens de capital, o projeto original do governo garan te, assim como o parecer do relator, a desoneração
do ICMS, via crédito, dos bens de capital segundo
critérios estabelecidos em lei complementar. Atual mente, a desoneração já existe. Ocorre que a utiliza ção dos respectivos créditos é diferida ao longo de 4
anos, à razão de 1/48 ao mês.
No caso do ICMS, estamos propondo uma nova
sistemática de desoneração que não penalize os
Estados consumidores e, ao mesmo tempo, não sa crifique os produtores em relação aos bens de capital
comercializados para outras unidades federadas. A
proposta implica em desonerar tais produtos pela via
da não-incidência desde a produção, criando fundo
para compensar as perdas dos Estados produtores,
em relação às operações interestaduais.
Com relação ao imposto sobre produtos indus trializados (IPI), a alteração proposta na PEC nº 74,
de 2003, e mantida pelo relator, estabelece que o tri buto terá seu impacto reduzido sobre a aquisição de
bens de capital na forma da lei. Este comando, por si
só, não garante a desoneração pretendida.
Assim, o PFL defende a desoneração integral
de todos os tributos incidentes sobre as operações
com bens de capital, principalmente, das contribui ções federais. Não nos parece razoável que apenas
os Estados colaborem com o incentivo à produção
nacional.
Vale ressaltar que, a desoneração dos bens de
capital em relação ao IPI, imposto compartilhado com
Estados e Municípios, proporcionará redução dos
Fundos Constitucionais, implicando em perdas anuais significativas para as regiões menos desenvolvidas:
R$150 milhões no Norte, R$380 milhões no Nordeste
e R$68 milhões no Centro-oeste, totalizando R$598
milhões, ou aproximadamente R$600 milhões/ano, o
que representa cerca de 2,5 % do total das transferências constitucionais recebidas por estas regiões
no ano de 2002.
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3 – Melhorar as condições de vida da população
por meio da Desoneração da Cesta Básica, dos
medicamentos essenciais e outros bens
A participação dos impostos sobre bens e ser viços tem aumentado muito. Passou de 10% do PIB
em 1980 para 16% em 2002. Esses tributos indiretos já representam cerca de 45% da arrecadação total e são todos regressivos.
O governo tem dito que fará justiça social com a
redução de impostos, naturalmente sobre a principal
fonte de receita dos Estados, o ICMS, em relação aos
gêneros alimentícios de primeira necessidade e aos
medicamentos de uso humano.
O relator, no mesmo sentido, incluiu nessa rela ção às matérias primas utilizadas na produção de alimentos, os insumos agropecuários e a energia de baixo consumo.
Somos favoráveis à desoneração destes produtos, melhorando as condições de vida da população
de baixa renda. Porém, propomos que, além do
ICMS, os referidos produtos também sejam desonerados dos tributos federais (IPI, Cofins e PIS). Como
está, somente os Estados contribuem.
É de se esperar uma reação dos Estados produtores de grãos que ainda terão que suportar os créditos dos insumos, muitos ainda em desenvolvimento,
como no caso dos Estados de Goiás, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul. E isso não é factível e nem viável.
Por isso, para equalizar as respectivas cargas
tributárias, devemos conceder também aos insumos
destinados à produção de medicamentos de uso hu mano o mesmo tratamento dado a estes, seja tributação pela menor alíquota, desoneração parcial ou integral. Conforme já mencionado, o relatório somente
contemplou as matérias primas utilizadas na produção de alimentos. Desta forma, resolveríamos o pro blema do acúmulo de crédito, evitando prejuízos irreparáveis aos Estados produtores.
4 – Impulsionar o Desenvolvimento Regional e
reconstruir o equilíbrio entre os entes Federativos
4.1 – Desenvolvimento Regional
A concessão de novos benefícios fiscais ou financeiros vinculados ao ICMS fica proibida. Os Esta dos ficam impedidos de editar normas próprias, acabando dessa forma com qualquer tipo de incentivo.
Essa vedação de benefícios fiscais ou financeiros só
não atinge os destinados às pequenas e micro empresas, gêneros alimentícios de primeira necessidade e
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suas matérias primas, medicamentos de uso humano,
insumos agropecuários e energia de baixa renda.
Quanto aos benefícios voltados às pequenas e
micro empresas, o relatório prevê que lei complemen tar irá definir o respectivo tratamento favorecido e di ferenciado, bem como poderá instituir regime único
de arrecadação, incluindo os tributos federais, estaduais e municipais, que será opcional para as peque nas e micro empresas. Em função das desigualdades
regionais, poderão ser estabelecidas condições diferenciadas de enquadramento por Estado.
No que tange aos benefícios e incentivos fiscais
de um modo geral, a Emenda aprovada na Câmara ga rantia a manutenção daqueles concedidos até 30 de setembro de 2003, mediante convênio (Confaz), lei ou de creto estadual, respeitadas as seguintes regras:
a) Aqueles autorizados por convênio,
por prazo certo e oneroso: até o prazo de
fruição previsto no ato concessório;
b) Aqueles autorizados por convênio,
sem prazo certo: poderiam ser mantidos
pelo órgão colegiado pelo prazo máximo de
11 anos, a partir do primeiro ano subseqüente ao da promulgação da emenda;
c) Aqueles autorizados por lei ou decreto estadual, destinados ao fomento industrial, agropecuário, estrutura portuária,
cultura, esporte, programas sociais, infra-estrutura rodoviária e programa habitacional:
não poderiam ser prorrogados e seriam
mantidos até o prazo de fruição previsto no
ato concessório, desde que não superior a
11 anos, contados do primeiro ano subseqüente ao da promulgação da emenda.
A proposta da Câmara acresceu em mais 10
anos o prazo de vigência da Zona Franca de Mana us, postergando o seu prazo de extinção de 2013
para 2023, dispositivo mantido pelo relator.
A Emenda também estabeleceu que o poder
executivo, dentro do prazo de 60 dias da sua promul gação, encaminhará ao Congresso Nacional projeto
de lei, sob o regime de urgência, disciplinando os be nefícios fiscais para o setor de tecnologia da informa ção, que terão vigência até 2019.
Conforme o relatório do Senador Romero Jucá,
os demais incentivos concedidos, não enquadrados
nas mencionadas hipóteses, ficarão extintos a partir
da promulgação desta Emenda e não mais no prazo
de 180 dias, previsto na proposta aprovada na Câma ra, o qual mantivemos na nossa proposta.
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Além dessa, o relatório efetuou algumas alterações em relação a este tema:
a) Alterou a data limite de 30-9-03 para
30-4-03, com a possibilidade de homologação pelo Senado Federal dos benefícios
concedidos de 1-5-03 a 30-9-03, ficando os
mesmos suspensos até a deliberação do
Senado Federal;
b) Em atendimento à Emenda apresentada, garantiu a manutenção dos benefícios concedidos pelo Confaz sem prazo certo, pelo período de 11 anos, salvo deliberação contrária daquele órgão;
c) Permitiu que qualquer Estado ou
Distrito Federal sujeite à deliberação do
Confaz, no prazo de 180 dias da promulgação da Emenda, pedido de enquadramento
de benefícios e incentivos concedidos pelas
demais unidades da federação, por lei ou
decreto estadual até 30-4-03. Caso aprovado pela maioria dos membros do Confaz, os
benefícios serão suspensos até que o Senado Federal os homologue. Trata-se de dispositivo que pode gerar muitos conflitos entre
os Estados da Federação, devendo ser suprimido, conforme já denunciamos em discurso na Tribuna do Senado no último dia
22 de outubro e alertamos ao eminente relator mediante ofício a ele enviado.
d) Permitiu pelo prazo de 11 anos,
atendendo de forma parcial a Emenda de
nossa autoria, contados da data de promulgação da emenda, que os estados destinem
até 0,5% da sua receita líquida do ICMS
para a manutenção de incentivos culturais e
de inclusão social, criados até 30-9-03, res peitando o limite de 5% do ICMS a recolher
do contribuinte.
Com relação a essas alterações, introduzidas
pelo relator, o PFL apenas acolheu a mudança relativa aos benefícios concedidos pelo Confaz sem pra zo certo. No restante, mantivemos as regras aprovadas pela Câmara de Deputados.
Quanto à preservação dos incentivos para atendimento de programas culturais, o PFL entende que
este não é o mecanismo mais adequado para se atin gir o objetivo desejado, pois torna os orçamentos estaduais ainda mais “engessados”, os quais já se encontram cerca de 90% vinculados constitucionalmente ou
legalmente, não sobrando verbas para investimentos.
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Propomos, como alternativa, que a vedação à
concessão de benefícios fiscais também não atinja
aqueles voltados ao atendimento de programas de incentivo à cultura, educação e desporto não profissio nal, assim como os destinados às pequenas e micro
empresas. Esses benefícios, na prática, não causam
nenhuma “disputa” entre as diversas Unidades da Federação, pois contemplam essencialmente atividades
realizadas no próprio Estado, cujos programas têm
representado grandes avanços nas relações com a
comunidade.
Mesmo com a unificação da legislação do ICMS
e a proibição de normas estaduais, será difícil acabar
com a chamada guerra fiscal em razão da:
a) Inexistência de uma política nacio nal de desenvolvimento regional;
b) Concentração da produção nos lo cais mais desenvolvidos;
c) Existência de infra-estrutura com pleta nos Estados mais desenvolvidos.
O parecer não traz qualquer referência à im plementação de uma política industrial capaz de re duzir as desigualdades regionais.
Para compensar o fim dos incentivos fiscais, a
União destinará mais dois pontos percentuais (2%)
do Imposto de Renda e do IPI para financiamento de
programas de desenvolvimento nas regiões Nor te,
Nordeste, Centro Oeste, noroeste do Rio de Janeiro,
Estado do Espírito Santo e Minas Gerais, este último
na área de influência da Sudene.
Na prática, o problema da concentração indus trial não se explica pela falta de recursos para financi amento do setor privado. A prova é que, volumosos
recursos do FNE (cerca de R$1,5 bilhão) se encon tram à disposição dos investidores e não são utiliza dos pela ausência de empresas interessadas em se
instalar na região Nordeste. O mesmo acontece como
o Norte e o Centro-Oeste.
É necessário dotar as regiões menos desenvolvidas de infra-estrutura capaz de atrair as empresas investidoras, e isso somente vai acontecer se tais recursos forem transferidos diretamente aos Estados, via
transferência de capital, para investimento nessa área.
Vale ainda registrar que o valor a ser alocado,
cerca de R$2,2 bilhões/ano, é insuficiente para a realização de uma efetiva política de desconcentração
regional que venha a compensar os incentivos como
instrumento de atração de investimentos.
Quanto aos critérios de repasse, a proposta re mete à lei complementar a sua definição. Antes, fala-
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va-se em utilizar os critérios do FPE, o que seria bastante razoável, não sujeito a discussão.
No parecer do relator foi inserido um novo dispositivo compensatório que remete à lei complementar
a definição de percentual mínimo de investimento do
orçamento da União na infra-estrutura dos estados
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
A idéia é positiva; entretanto merece muita atenção em razão da falta de dados confiáveis na execução orçamentária dos últimos anos. Ocorre que o sistema do SIAFI não é claro, o que torna a interpretação
dos dados, nele contidos, confusa e, possivelmente,
imprecisa.
Em síntese, a política industrial necessária para
reduzir as desigualdades regionais foi transformada
na criação de um fundo para financiamento à iniciativa privada que não atende aos objetivos das regiões.
Além dos recursos serem limitados e insuficientes.
Esse percentual deveria ser maior que, no míni mo, 3%, acompanhado de uma política de desenvolvimento que incentive a produção e possibilite, inclusive, a superação de conflitos tributários decorrentes
da guerra fiscal, concomitantemente com a reforma.
E só com essa polí ti ca de se nha da e garantida é
que se pode preten der aca bar com os in centivos
fiscais. As linhas bá sicas para uma política des sa
na tu re za seri am:
a) garantia de crescentes recursos or çamentários para infra-estrutura;
b) incentivos fiscais com impostos federais por determinado tipo de produto, por
região, vinculados ao cumprimento de metas pelas empresas;
c) Financiamentos com juros e prazos
diferenciados e com finalidade de incentivar
a produção.
Ainda dentro da questão da redução das desigualdades regionais, é imperioso que nos detenhamos acerca da partilha do ICMS entre os Estados
de origem e destino.
Atualmente, existem duas alíquotas de ICMS
para as operações interestaduais, 7% e 12%, fixadas
e calibradas com o intuito de contemplar os Estados
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com maior parcela de recursos.
Com a fixação de uma única alíquota interestadual, conforme proposto pela Câmara, boa parte dos
Estados seria prejudicada, uns por serem exportadores
líquidos, e outros, neste bloco incluídos os menos desenvolvidos, em razão do que convencionamos chamar
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de “efeito alíquota”, o qual consiste no efeito produzido
pela diferença das alíquotas interestaduais atualmente
praticadas, ou seja, cinco pontos percentuais em favor
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
É necessário estabelecer uma diferença entre
as alíquotas interestaduais praticadas pelas regiões
Sul/Sudeste em relação ao Norte, Nordeste e Cen tro-Oeste, de forma a manter a atual vantagem dos
Estados menos desenvolvidos quanto a esse diferen cial de alíquotas, contribuindo para a redução das
mencionadas desigualdades regionais.
O texto advindo da Câmara dos Deputados es tabelecia o início da implantação do princípio do des tino. Determinava a forma e o período de transição.
Entretanto, o consenso acerca dessa matéria
está longe de ser alcançado. Mesmo porque a maioria
dos estados teria perdas difíceis de calcular nesse
momento. Por isso, o PFL propôs ao relator, e este por
sua vez acatou, que fosse mantida a atual partilha
das receitas oriundas das operações interestaduais
até o final de 2007. A partir de então, o Senado deverá
revisar o referido sistema de partilha. Até lá, os Esta dos poderão aprofundar os estudos e levantamentos
sobre o assunto, o que muito contribuirá para a cons trução de uma proposta de consenso.
Naturalmente, mantemos o mesmo entendi mento do relator sobre este tema.
4.2 – Equilíbrio entre os Entes Federativos
É preciso se repensar os Fundos Constituciona is, em razão da política implementada nos últimos
anos em relação ao IPI e ao Imposto de Renda. O
crescimento das receitas federais não se deu nesses
tributos para se evitar o compartilhamento com os
Estados e Municípios, comprometendo o pacto fede rativo da Constituinte original.
Em 1988, as receitas tributárias compartilhadas
representavam 76% do total das receitas tributárias
da União. Em 2002, esse percentual ficou reduzido a
45%. Se considerarmos a mesma proporcionalidade
de 1988, projetada sobre o atual nível de arrecadação
federal, constatamos uma perda para os Estados de
13,53% da sua arrecadação, que em números de
2002, representam cerca de R$18 bilhões de reais.
Para solucionar tal distorção, o PFL propõe que
os Fundos Constitucionais sejam alimentados com
base na receita de todos os tributos federais.
No entanto, para que essa alteração não tenha
qualquer efeito re-distributivo da receita pública, man tendo-se inalterada a atual partilha entre a União, os
Estados e o Distrito Federal e os Municípios, propo mos novos percentuais de repasse em relação a cada
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Fundo Constitucional, que refletem os montantes de
recursos atualmente transferidos.
As exceções a essa regra dizem respeito ao
FPM e FDR. Em relação ao primeiro, o novo percentual proposto contempla o aumento dos atuais 22,5%
para 25% da arrecadação do IR e IPI, que hoje são
transferidos aos Municípios. O PFL, com essa medida, objetiva melhorar a precária situação financeira e
fiscal da maioria absoluta dessas Unidades Federadas. Quanto ao FDR, o novo percentual busca concretizar o aumento de 2% para 3% da arrecadação do
IR e IPI, previsto na proposta, considerando a insuficiência de recursos para a efetivação de uma política
nacional de desenvolvimento.
Visando fortalecer o pacto federativo, manteve o
ilustre relator a proposta da Câmara que criou fundo
constitucional composto por 25% da arrecadação da
CIDE, a serem distribuídos com Estados e Municípios
para aplicação em programas de infra-estrutura de
transportes, cabendo 75% aos Estados e 25% aos
Municípios.
Contudo, ao contrário do que acontece com os
outros fundos constitucionais, a proposta não excepcionou este dos efeitos da DRU, permitindo que a re ferida desvinculação orçamentária venha a reduzir a
sua base de cálculo. Dessa forma, os 25% a serem
repassados para Estados e Municípios serão calculados sobre 80% da receita da CIDE e não sobre a sua
totalidade.
Nesse contexto, quanto ao montante de recursos da CIDE a ser repassado, o PFL propõe que:
a) seja restabelecido o acordo original
entre o Governo Federal e os Estados, ou
seja, a transferência de 25% do valor total
arrecadado por esta contribuição para os
Estados e Municípios, e;
b) seja respeitado o critério de partilha
acordado pelos Governadores, em proposta
encaminhada ao Governo Federal, da seguinte forma: 40% proporcionalmente à extensão da malha viária federal e estadual
pavimentada existente em cada Estado e no
Distrito Federal; 30% proporcionalmente ao
efetivo consumo, em cada Estado e no Dis trito Federal, dos combustíveis a que a
CIDE se aplica; 20% proporcionalmente à
população e 10% distribuídos linearmente
entre os Estados e Distrito Federal.
Outra distorção que compromete o equilíbrio
entre os entes federados, é a questão da cobrança
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da contribuição para o PASEP pela União junto aos
Estados e Municípios.
A imunidade recíproca não pode ser uma parti cularidade do regime dos impostos. É, antes, um importante princípio que deve ser obedecido pelas exa ções tributárias em geral, cristalizando, de fato, o princípio federativo e refletindo a organização equilibrada
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu nicípios.
O valor pago à União pelos Estados e Municípi os, a título de contribuição para o PASEP, é bem supe rior ao montante que é retornado aos seus servidores
públicos como abono anual. Como os recursos desse
programa são destinados ao pagamento do segu ro-desemprego, ao financiamento de programas de
desenvolvimento econômico pelo BNDES, e ao paga mento de abono anual aos trabalhadores que rece bam até dois salários mínimos por mês, chega-se à
conclusão que os Estados e Municípios estão financi ando o pagamento do seguro-desemprego e progra mas de desenvolvimento do BNDES.
Pretende-se, portanto, vedar a cobrança de
contribuições sociais sobre a receita ou faturamento
da União e dos demais entes federados.
5 – Governabilidade dos Estados
O Governo Federal, sob a bandeira da respon sabilidade fiscal, propôs a prorrogação da DRU até
o ano de 2007. Do mesmo modo, os Estados vêm
pleiteando, sem lograr êxito, a extensão desse tratamento às suas receitas, visto que cerca de 90% de las se encontram constitucionalmente ou legalmente
vinculadas, restando 10% para o custeio de todas
as outras áreas de governo, incluindo as demandas
de investimento.
Nesse sentido, o PFL propõe desvincular 20%
das receitas dos Estados, garantindo, no mínimo, os
montantes de recursos aplicados nas áreas de edu cação e saúde, nos níveis atuais.
Pela mesma razão, propomos, adicionalmente,
a supressão dos dispositivos que prevêem novas possibilidades de vinculações constitucionais, tendo em
vista o elevado grau de “engessamento” dos orça mentos estaduais.
6 – Tratamento diferenciado e favorecido ao Se tor Agropecuário
Considerando a relevância do setor agrope cuário para a economia nacional, sobretudo, pela
sua participação nos resultados favoráveis da nossa
balança comercial, é preciso atribuir tratamento diferenciado e favorecido às pessoas físicas que desen -
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volvam atividade de produtor rural, nos moldes daquele que venha ser assegurado às micro e pequenas empresas.
O relatório do Senador Romero Jucá inclui dispositivo ressaltando que cabe à lei complementar do
ICMS a definição de concessão de regime especial
ou simplificado de apuração desse imposto para o microprodutor rural. Na nossa opinião, esta alteração
não atende às necessidades e peculiaridades do re ferido setor. Até porque, ela se limita a um único im posto: o ICMS.
Neste contexto, o PFL propõe a possibilidade de
instituição de tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivar o microprodutor rural pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias.
7 – Arrecadação antecipada sobre Transações
Financeiras – ATF (Adiantamento do Imposto de
Renda)
A CPMF é importante auxiliar no combate a
evasão fiscal, capaz de promover, por assim dizer, o
monitoramento da sonegação.
Nesse sentido, deve ser vista como um eficaz
mecanismo antielisivo sem natureza tributária.
Por outro lado, essa contribuição apresenta um
elenco de defeitos, dos quais citamos: regressividade;
incentivos à verticalização e à desintermediação financeira em caso de alíquotas elevadas; dificuldade
de desoneração de exportações pela sua incidência
em cascata; e impossibilidade de harmonização com
os sistemas tributários internacionais.
Para enfrentar o futuro incerto da CPMF, sem
abrir mão inteiramente da arrecadação, e sem perder
as vantagens em termos de eficiência da fiscalização,
estamos resgatando a idéia por mim apresentada
quando da construção da proposta de reforma tributária denominada “Pedro Parente II”, que transformava
a CPMF em um tributo totalmente compensável com
outros tributos federais.
Preservando a filosofia central da referida pro posição, o PFL propõe a extinção efetiva da CPMF,
criando, em contrapartida, uma retenção incidente
sobre transações financeiras, operacionalmente
equivalente, mas que funcione como mecanismo de
arrecadação antecipada do imposto de renda.
Em síntese, esta proposta se resume no seguinte:
a) Acaba com a CPMF, passando a utilizar as transações financeiras como base
para a antecipação do Imposto de Renda;
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b) Prevê a compensação do IR anteci pado das três formas a seguir:
b.1) Para os contribuintes que não recolhem na fonte, a ATF será compensada no
momento do cálculo do IR; devendo haver
pagamento da diferença de imposto
devido ou recebimento da devolução do ex cesso retido antecipadamente;
b.2) No caso dos assalariados sujeitos
ao IR, as alíquotas de retenção na fonte se rão reduzidas em percentual idêntico ao da
ATF;
b.3) No caso dos assalariados isentos
do IR, as alíquotas da contribuição previdenciária serão reduzidas em percentual
idêntico ao da ATF.
c) Ressarci os Estados, Distrito Fede ral e Municípios, na forma da lei, pela perda
de receita do IR cobrado sobre os salários
de seus servidores, decorrente da redução
da alíquota de retenção na fonte em percentual idêntico ao da ATF;
d) Ressarci, ainda, os sistemas previ denciários federais, estaduais, distrital e municipais, na forma da lei, pela perda de receita das contribuições previdenciárias pagas
pelos contribuintes isentos do IR, decorrente
da redução de suas alíquotas em percentual
idêntico ao da ATF;
e) Transfere par te da arrecadação líquida da ATF para Estados e Municípios, resultante da não devolução ou da não compensação com o IR, conforme fatia a ser definida por lei complementar
f) Garante a cobrança da CPMF até o
início da cobrança da ATF, mantendo a sua
alíquota máxima de 0,38%, permitindo a sua
compensação com o IR.
8 – Outras alterações Propostas
No bojo das alterações com vistas a construir mos uma proposta de Reforma Tributária que, efetiva mente, contribua para o desenvolvimento da Nação,
propomos mais algumas alterações que julgamos im portantes, as quais relacionamos a seguir:
a) Retirar novidade introduzida pelo re latório encaminhado a esta Comissão, que
prevê a inclusão da União na composição
do órgão colegiado, ou novo Confaz, que
terá como uma das suas principais atribuições a administração do ICMS, por acredi-
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tarmos que esta é uma indesejável interferência na autonomia dos Estados, e configura uma exorbitância em relação às competências do Poder Executivo Federal; e
b) Suprimir dispositivo que permite a
qualquer associação ou sindicato solicitar
informações sobre benefícios fiscais concedidos, haja vista que essa possibilidade já
esta prevista e assegurada no inciso XXXIII
do artigo 5º da Constituição Federal.
II – Voto
Pelo exposto, manifesto-me favorável a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de
2003, na forma do substitutivo que apresento:
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 74, DE 2003
(Nº 41, de 2003, na Câmara dos Deputados)
Altera o Sistema Tributário Nacional
e dá outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º Os artigos da Constituição a seguir enumerados passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 22. .................................................
..............................................................
VIII – comércio exterior e interestadual,
inclusive a definição de importação e exportação;”(NR)
“Art. 34. .................................................
..............................................................
V – ........................................................
c) retiver parcela do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 155, II, devida a outra unidade da Federação;”(NR)
Art 36. ...................................................
..............................................................
V – no caso do art. 34, V, c, de solicitação do Poder Executivo de qualquer Estado
ou do Distrito Federal.”(NR)
“Art. 37. .................................................
..............................................................
XXII – as administrações tributárias da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, atividades essenciais ao funciona-
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mento do Estado, exercidas por servidores de
carreiras específicas, terão recursos prioritários
para a realização de suas atividades e atuarão
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.”(NR)
Art. 43. ..................................................
..............................................................
§ 4º Lei complementar estabelecerá o
percentual mínimo do investimento da União
em infra-estrutura a ser destinado para as
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
com abrangência por ela especificada, incluídas as alcançadas pelo art. 159, I, c.”
“Art. 52. .................................................
..............................................................
XV – avaliar periodicamente a funcio nalidade do Sistema Tributário Nacional, em
sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da
União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios.”(NR)
“Art. 61. .................................................
..............................................................
§ 3º Lei complementar que disciplinar
o imposto previsto no art. 155, II, poderá,
ainda, ser proposta por um terço dos Governadores de Estado e Distrito Federal ou por
mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.”(NR)
Art. 105..................................................
..............................................................
III – .......................................................
..............................................................
d) contrariar a regulamentação de que
trata o art. 155, § 2º, VIII, ou lhe der interpretação divergente da que lhe tenha atribuído outro tribunal.”(NR)
“Art. 146. ...............................................
III – ........................................................
.............................................................
d) definição de tratamento diferenciado
e favorecido para as microempresas e para
as empresas de pequeno porte, e às pessoas físicas que exerçam atividade de produtor rural, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no
art. 155, II, das contribuições previstas no
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art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a
que se refere o art. 239.
Parágrafo único. A lei complementar de
que trata o inciso III, d, também poderá ins tituir um regime único de arrecadação dos
impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que:
I – será opcional para o contribuinte;
II – poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por
Estado;
III – o recolhimento será unificado e
centralizado e a distribuição da parcela de
recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento;
IV – a arrecadação, a fiscalização e a
cobrança poderão ser compartilhadas pelos
entes federados, adotado cadastro nacional
único de contribuintes.”(NR)
“Art. 148. ...............................................
..............................................................
I – para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública,
de desastre ambiental, de guerra externa ou
sua iminência;”(NR)
..............................................................
§ 2º É vedada a instituição de novo
empréstimo compulsório caso a União esteja inadimplente em relação a outro.”
“Art. 149. ...............................................
..............................................................
§ 5º As contribuições sociais de que
trata o caput deste artigo não incidirão, nos
termos da lei, sobre as receitas decorrentes
de operações com máquinas, aparelhos e
equipamentos industriais, e máquinas e im plementos agrícolas, destinados ao processo produtivo, e sobre os produtos listados
na lei complementar a que se refere o art.
155, § 2º, V, b, ou VII, b.
“Art. 150. ...............................................
..............................................................
III – .......................................................
..............................................................
c) antes de decorridos noventa dias da
data em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou, observado o disposto
na alínea b;
..............................................................
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§ 1º A vedação do inciso III, b, não se
aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I,
153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previs tos nos arts. 148, I, 153, II e V, e 154, II,
nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.
..............................................................
§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a
impostos, taxas ou contribuições só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição.
..............................................................
§ 8º É vedada a cobrança de contribui ções sociais sobre a receita ou faturamento
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, inclusive das Autarquias e
Fundações instituídas e mantidas pelo poder público.”
“Art. 152-A. É vedado aos estados e
ao Distrito Federal, no exercício da competência prevista no art. 155, II, e § 2º, XI, dis por sobre matéria não relacionada na lei
complementar de que trata o inciso XII ou
na resolução de que trata o inciso IV, ambos
do art. 155, § 2º, ou, ainda que relacionadas, possuam conteúdo ou forma diferentes
daqueles nelas constantes.”
“Art.153. ................................................
..............................................................
§ 2º imposto previsto no inciso III aten derá ao seguinte:
..............................................................
III – terá sua arrecadação total ou par cialmente antecipada por meio da retenção
de um percentual incidente sobre o valor
das transações financeiras, assim entendidas as que impliquem movimentação ou
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira;
IV – a lei que regular a arrecadação
antecipada sobre transações financeiras,
mecanismo anti-elisivo sem natureza tributária, de que trata o inciso III:
a) facultará ao contribuinte compensar,
no cálculo do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza devido, o montante
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recolhido por intermédio do mecanismo
anti-elisivo; a compensação se fará mediante pagamento da diferença de imposto devido ou recebimento da devolução do excesso
retido antecipadamente;
b) reduzirá as alíquotas de retenção
na fonte do imposto sobre os rendimentos
do trabalho assalariado, em percentual idêntico ao da antecipação sobre transações financeiras;
c) reduzirá as alíquotas de contribuição previdenciária devida por pessoas físicas cujos rendimentos mensais não estejam
sujeitos ao imposto sobre renda e proventos
de qualquer natureza, em percentual idêntico ao da antecipação sobre transações financeiras;
d) preverá o ressarcimento aos estados, Distrito Federal e municípios pela perda
de receita decorrente da aplicação do disposto na alínea b;
e) preverá o ressarcimento aos órgãos
previdenciários públicos federais, estaduais,
municipais e do Distrito Federal pela perda
de receita decorrente da aplicação do disposto na alínea c;
f) preverá que o excesso, resultante da
não devolução ou da não compensação
com o imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza, será apropriado pela
União, que entregará a parte, a ser definida
pela lei complementar de que trata o inciso I
do art. 159, aos fundos ali citados e nas proporções ali estabelecidas.
V – terá atualizado, anualmente, os valores das tabelas progressivas, mensal e anual,
das pessoas físicas, bem como os das deduções permitidas na forma da lei.” (NR)
§ 3º .......................................................
..............................................................
IV – não incidirá sobre máquinas, apa relhos e equipamentos industriais, e máquinas e implementos agrícolas, destinados ao
processo produtivo, e sobre os produtos listados na lei complementar a que se refere o
art. 155, § 2º, V, b ou VII, b.
§ 4º imposto previsto no inciso VI:
I – será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas;
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II – não incidirá sobre pequenas gle bas rurais, definidas em lei, quando as explore, o proprietário que não possua outro
imóvel;
III – será fiscalizado e cobrado pelos
municípios que assim optarem, na forma da
lei, desde que não implique redução do im posto ou qualquer outra forma de renúncia
fiscal;
IV – não incidirá sobre as florestas e
demais formas de vegetação natural consideradas de preservação permanente, as
áreas cobertas por florestas nativas, primitivas ou regeneradas, as comprovadamente
imprestáveis para quaisquer explorações
agrícolas, pecuárias, granjeiras, aqüícolas
ou florestais, bem como aquelas sob restrição normativa de caráter ambiental. “(NR)
“Art. 155. ...............................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
IV – será calculado, excluindo-se da
base de tributação o valor do imóvel de residência e o dos instrumentos utilizados em
atividades de que decorram rendimentos do
trabalho assalariado ou autônomo do falecido ou do doador, até o limite que a lei estabeleça, o valor dos bens doados ao Poder
Público e o valor dos bens e direitos doados
a fundações públicas de finalidade cultural,
educacional, científica ou ecológica.
§ 2º .......................................................
..............................................................
II – a isenção e a não-incidência, salvo
determinação em contrário da lei complementar:
..............................................................
c) não acarretará anulação do crédito
relativo a insumos, nas operações anteriores à saída da indústria, de papel destinado
à impressão de jornais;
..............................................................
IV – resolução do Senado Federal, de
iniciativa do Presidente da República, de um
terço dos senadores ou de um terço dos governadores, aprovada por três quintos de
seus membros, estabelecerá:
a) as alíquotas aplicáveis às operações e
prestações, não podendo estabelecer alíquota
superior a vinte e cinco por cento;
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b) relativamente às operações e pres tações interestaduais, as alíquotas de referência, para efeito específico de determinação da parcela do imposto devida ao estado
de origem, nos termos do inciso VI, b;
..............................................................
V – terá alíquotas uniformes em todo o
território nacional, por mercadoria, bem ou
serviço, em número máximo de cinco, observado o seguinte:
a) o órgão colegiado de que trata o in ciso XII, g, definirá a quais mercadorias,
bens e serviços serão aplicadas, devendo
tal definição ser aprovada por resolução do
Senado Federal, vedada alteração das definições;
b) a menor alíquota será aplicada aos
gêneros alimentícios de primeira necessidade, aos medicamentos de uso humano, bem
como às matérias-primas utilizadas na produção de tais alimentos e medicamentos, à
energia e elétrica de baixo consumo e aos
insumos agropecuários, segundo condições
e listas definidas em lei complementar, e a
mercadorias, bens e serviços definidos pelo
órgão colegiado de que trata o inciso XII, g;
c) à exceção da alíquota prevista na
alínea b, as demais não poderão ser inferiores à maior alíquota de referência de que
trata o inciso IV, b;
d) o órgão de que trata o inciso XII, g,
poderá redefinir para uma alíquota menor a
alíquota aplicável a determinada mercadoria, bem ou serviço, bem como restabelecer
a alíquota definida na forma da alínea a.”
..............................................................
VI – relativamente a operações e pres tações interestaduais, será observado o se guinte:
a) o imposto será calculado pela aplicação da alíquota da mercadoria, bem ou
serviço sobre a respectiva base de cálculo;
b) a parcela devida ao estado de origem será obtida pela aplicação da alíquota
de referência prevista no inciso IV, b, sobre
a base de cálculo, que, para efeito de apuração dessa parcela, não compreenderá o
montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação ou prestação
configure fato gerador dos dois impostos;
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c) a parcela devida ao estado de localização do destinatário, inclusive nas aquisições
feitas por consumidor final na venda ou faturamento direto, será a diferença entre os montantes obtidos na forma das alíneas a e b;
d) quando for aplicada a alíquota a
que se refere o inciso V, b, o imposto caberá
integralmente ao estado de origem;
e) a parcela do imposto a que se refere a alínea c não será objeto de compensa ção, pelo remetente, com o montante cobrado nas operações e prestações anteriores;
f) o imposto poderá ser cobrado no es tado de origem, nos termos de lei complementar;
g) lei complementar definirá a forma
como o imposto devido a que se refere a alínea c será atribuído ao respectivo estado ou
Distrito Federal de localização do destinatário, podendo condicionar ao seu efetivo pagamento o aproveitamento do crédito fiscal
a ele concernente para compensação com o
montante devido nas operações e prestações seguintes;
h) somente será considerada interes tadual a operação em que houver a efetiva
saída de mercadoria ou bem do estado
onde se encontrem para o estado de localização do destinatário, assim considerado
aquele onde ocorrer a entrega da mercadoria ou bem;
i) relativamente à prestação do serviço
de transporte aéreo, terrestre, aquático ou por
qualquer outra via, somente será interestadual
aquela vinculada a mercadorias, bens, valores, semoventes e pessoas, passageiros ou
não, cuja contratação preveja como destino físico unidade da Federação diferente daquela
onde se iniciou a prestação;
j) nas operações com gás natural e
seus derivados, o imposto será devido na
forma das alíneas a a c.
VII – não será objeto de isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido ou
qualquer outro incentivo ou benefício, fiscal ou
financeiro, vinculado ao imposto, exceto:
a) para atendimento ao disposto no
art. 146, III, d, hipótese na qual poderão ser
aplicadas as restrições previstas nas alíneas a e b do inciso II;
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b) a isenção para operações com gêneros alimentícios de primeira necessidade,
com medicamentos de uso humano, bem
como com as matérias-primas utilizadas na
produção de tais alimentos e medicamentos, com energia elétrica de baixo consumo
e com insumos agro pecuários, segundo
condições e listas definidas em lei complementar;
c) para atendimento de programas de
incentivo à cultura, à educação e ao desporto não profissional.
d) nas hipóteses previstas em lei complementar, relacionadas com tratados e convenções internacionais, regimes aduaneiros
especiais, áreas aduaneiras especiais, regimes de bagagem e outras situações especiais relativas às atividades de comércio exterior. (NR)”
VIII – terá regulamentação única, sendo vedada a adoção de norma autônoma
estadual;
IX – .......................................................
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, a qualquer título, por pessoa física ou jurídica, ainda que
não seja contribuinte habitual do imposto,
qualquer que seja a sua finalidade, assim
como sobre o serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao estado onde estiver
situado o domicílio ou o estabelecimento do
destinatário da mercadoria, bem ou serviço;
......................................................(NR)
X – ........................................................
d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita;
e) sobre operações com máquinas,
aparelhos e equipamentos industriais, e máquinas e implementos agrícolas, destinados
ao processo produtivo, nos termos da lei
complementar.
XI – a instituição por lei estadual limitar-se-á a estabelecer a exigência do imposto na forma disciplinada pela lei complementar de que trata o inciso XII;
XII – ......................................................
..............................................................
a) definir fatos geradores e contribuintes do imposto;
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b) dispor sobre substituição tributária,
inclusive, se for o caso, as hipóteses de
transferência de responsabilidade pelo pagamento da parcela do imposto a que se refere o inciso VI, c;
..............................................................
f) assegurar o aproveitamento do cré dito relativo à remessa para outro estado, de
serviços e de mercadorias, com a observância do disposto no inciso VI, e;
g) dispor sobre a competência e o fun cionamento do órgão colegiado integrado
por representante de cada estado e do Dis trito Federal,
h) disciplinar o processo administrati vo-fiscal;
i) definir as bases de cálculo, de modo
que o montante do imposto as integre, inclusive nas hipóteses do inciso IX;
j) dispor sobre regimes especiais ou
simplificados de tributação, inclusive para
atendimento ao disposto no art. 146, III, d;
l) prever sanções, inclusive retenção
dos recursos oriundos das transferências
constitucionais, aplicáveis aos estados e ao
Distrito Federal e seus agentes, por descumprimento do art. 152-A;
m) dispor sobre o processo administrativo de apuração das infrações da legislação
do imposto praticadas pelos estados e Distrito Federal e seus agentes, bem como de finir órgão que deverá processar e efetuar o
julgamento administrativo;
n) definir a forma como o Estado de lo calização do destinatário exercerá a sujeição ativa na hipótese do inciso VI, c;
o) prever a obrigatoriedade da presta ção, por meio eletrônico, das informações
relativas a realização de cada operação e
prestação, no momento de sua realização, a
sistema integrado de informações, disponível às administrações tributárias;
p) definir a forma como a União res sarcirá o contribuinte que promover operação ou prestação destinada ao exterior, do
montante do imposto de que trata o inciso II
deste ar tigo, efetivamente pago em decorrência dessa operação ou prestação, preferencialmente em moeda corrente ou crédito
tributário compensável com outros tributos
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de sua competência, não compartilhados
com Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII – compete ao órgão cole giado de
que trata o inciso XII, g, mediante aprovação pelo número de votos definido em lei
complementar, observado o mínimo de quatro quintos de seus membros:
a) editar a regulamentação de que tra ta o inciso VIII;
b) autorizar a transação e a concessão
de anistia, remissão e moratória, observado
o disposto no art. 150, § 6º;
c) estabelecer critérios para a concessão de parcelamento de débitos fiscais;
d) fixar as formas e os prazos de recolhimento do imposto;
e) estabelecer critérios e procedimentos de controle e fiscalização na hipótese do
inciso VI, c;
..............................................................
§ 6º A incidência do imposto de que
trata o inciso II do caput sobre energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados:
I – ocorre em todas as etapas da circulação, desde a saída do estabelecimento
produtor ou a importação até a sua destinação final;
II – em relação à energia elétrica ocorre também nas etapas de produção, de
transmissão, de distribuição, de conexão e
de conversão, até a sua destinação final.
..............................................................
§ 7º imposto previsto no inciso III
I – terá aliquotas mínimas fixadas pelo
Senado Federal;
II – poderá ter aliquotas diferencia fadas em função do tipo e utilização. “(NR)
“Art. 158. ...............................................
..............................................................
II – cinqüenta por cento do produto da
arrecadação do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural, relativamente
aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere
o art. 153, § 4º
III – cinqüenta por cento do produto da
arrecadação do imposto do Estado sobre a
propriedade de veículos automotores licenciados ou registrados em seus territórios;
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Parágrafo único. As parcelas de receita
pertencentes aos Municípios, mencionadas
no inciso IV, serão creditadas conforme critérios definidos em lei complementar. “(NR)
“Art. 159. ...............................................
..............................................................
I – do produto da arrecadação dos im postos e contribuições de sua competência,
trinta e dois por cento na seguinte forma:
..............................................................
a) treze por cento ao Fundo de Partici pação dos Estados e do Distrito Federal;
b) quinze por cento ao Fundo de Parti cipação dos Municípios;
c) dois por cento, para aplicação em
programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os
planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a
metade dos recursos destinados à Região,
na forma que a lei estabelecer;
d) dois por cento, aos Estados das re giões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, nes ta compreendida a área do Estado de Minas
Gerais alcançada pela legislação que disciplina a alínea c, para aplicação em programas de desenvolvimento, repassados a título de transferência de capital, observados
os mesmos critérios adotados para distribuição dos recursos indicados na alínea a, respeitada a proporção relativa entre os participantes, nos termos da lei complementar.
..............................................................
III – vinte e cinco por cento do produto
da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art.
177, § 4º, para os Estados e o Distrito Federal, observada a destinação a que refere o
inciso II, c, do referido parágrafo, distribuí dos com base nos seguintes critérios:
a) 40% (quarenta por cento) proporcionalmente à extensão da malha viária federal
e estadual pavimentada existente em cada
Estado e no Distrito Federal;
b) 30% (trinta por cento) proporcional mente ao efetivo consumo, em cada Estado
e no Distrito Federal, dos combustíveis a
que a CIDE se aplica;
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c) 20% (vinte por cento) proporcionalmente à população;
d) 10% (dez por cento) distribuídos li nearmente entre os Estados e Distrito Federal.
..............................................................
§ 3º Do montante de recursos de que
trata o inciso III que cabe a cada Estado,
vinte e cinco por cento serão destinados aos
seus Municípios, na forma da lei. “(NR)
Art. 166-A. Lei que autorizar despesa
de qualquer natureza ou dispuser sobre
equilíbrio orçamentário ou atuarial, nos termos dos arts. 165 e 166, obedecerá ao limite imposto à carga tributária total, no período a que se refira, conforme estabelecido na
lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1º O Poder Executivo encaminhará
ao Congresso Nacional estimativa da carga
tributária total, em relação ao Produto Interno Bruto – PIB projetado, cuja média aritmética entre os dois exercícios precedentes e
os dois subseqüentes ao exercício corrente
não excederá a trinta e cinco por cento.
§ 2º Lei que dispuser sobre a criação
ou majoração de alíquota de tributsitiva ao
disposto neste artigo, sob pena de ter sua
criação ou majoração suspensa liminarmente até que se recomponha o limite previsto
no parágrafo anterior.”
“Art. 167. ...............................................
..............................................................
IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para as
ações e serviços públicos de saúde, para
manutenção e desenvolvimento do ensino e
para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 37, XXII, 198, § 2º, e
212, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita,
previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; “(NR)
“Art. 170. ...............................................
..............................................................
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e ser-
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viços e de seus processos de elaboração e
prestação; “(NR)
“Art. 171-A. A lei poderá definir práticas de comércio exterior danosas à economia nacional e autorizar a cobrança de direitos compensatórios e a imposição de limitações e sanções que visem a neutralizá-las
ou coibi-las.
Parágrafo único. A cobrança de direitos
compensatórios e a imposição de limitações
e sanções poderão alcançar as práticas
ocorridas a partir da data da publicação do
ato que indicar o início do processo de sua
apuração.”
“Art. 179. A União, os Estados, o Distri to Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas, às empresas de pequeno
pode e às pessoas físicas que exerçam ati vidade de produtor rural, assim definidas em
lei complementar, tratamento jurídico diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributá rias, previdenciárias, trabalhistas e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei,
preservados os direitos fundamentais dos
seus trabalhadores, ou, ainda, por suas
aquisições de bens e serviços. (NR).
Parágrafo único. A lei definirá as hipó teses de isenção, não incidência, redução
de base de cálculo ou redução a zero das
alíquotas dos impostos e contribuições federais que incidem sobre bens e insumos de
produção adquiridos por pessoas físicas
que exerçam atividade de produtor rural, as segurada a manutenção e utilização de crédito pelo estabelecimento contribuinte.”
“Art. 195. ...............................................
..............................................................
§ 12. As contribuições incidentes na
forma do inciso I, b, do caput, serão
não-cumulativas.
§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 in clusive na hipótese de substituição gradual,
total ou parcial, da contribuição incidente na
forma do inciso I, a, pela incidente sobre a
receita ou o faturamento.”
“Art. 203. ...............................................
Parágrafo único. A União instituirá pro grama de renda mínima destinado a assegurar a subsistência das pessoas e das fa-
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mílias, priorizando-se inicialmente as de baixa renda, podendo ser financiado e realizado por meio de convênio com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, na forma
da lei. “(NR)
Art. 2º Os artigos do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias a seguir enumerados
passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 76. São desvinculados de órgão,
fundo ou despesa, no período de 2003 a
2007, vinte por cento da arrecadação da
União, dos Estados e do Distrito Federal, de
impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, inclusive das
transferências constitucionais, já instituídos
ou que vierem a ser criados no referido período, seus adicionais e respectivos acréscimos legais.
§ 1º O disposto no caput deste artigo
não reduzirá a base de cálculo das transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, § 5º, 157, I;
158; e 159, I, a, b e d, II e III da Constituição
Federal, bem como a base de cálculo das
destinações a que se referem o art. 159, I,
c, da Constituição Federal.
§ 2º O disposto neste artigo não autoriza os Estados e o Distrito Federal à aplicação dos recursos a que se referem os arts.
198, § 2º, II e 212 da Constituição Federal,
em valores inferiores aos aplicados no exercício de 2003, exceto na hipótese da arrecadação a que se refere o caput ser inferior à
apurada no mesmo exercício. (NR)”
“Art. 82. .................................................
..............................................................
§ 1º Para o financiamento dos Fundos
Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mer cadorias e Serviços -ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições
definidos na lei complementar de que trata o
art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se
aplicando, sobre este percentual, o disposto
no art. 158, IV, da Constituição.
..............................................................
§ 3º Os adicionais criados pelos Esta dos e pelo Distrito Federal até a data da
promulgação desta Emenda, naquilo em
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que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda nº 31, de 14
de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o § 1º terão vigência,
no máximo, até o prazo previsto no art. 79
deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. “(NR)
“Art. 83. Lei federal definirá os produ tos e serviços supérfluos a que se referem
os arts. 80, II, e 82, § 2º “(NR)
Art. 3º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes
artigos:
“Art. 90. A transição do imposto de que
trata o art. 155, II, da Constituição, para a
forma definida nesta Emenda, observará o
seguinte:
I – fica permitida a manutenção dos in centivos e benefícios fiscais e financeiros,
vinculados ao imposto, autorizados por con vênio, nos termos da Lei Complementar nº
24, de 7 de janeiro de 1975, e os autorizados ou concedidos por lei ou decreto estadual ou distrital, destinados ao fomento industrial, agropecuário e aqueles vinculados
à estrutura por tuária, à cultura, ao esporte,
a programas sociais, ao investimento em in fra-estrutura rodoviária e em programa habitacional, concedidos, inclusive em caráter
individual, até 30 de setembro de 2003, ainda que sob condição e por prazo cedo, ob servado o seguinte:
a) aqueles autorizados por convênio,
nos termos da Lei Complementar nº 24, de
7 de janeiro de 1975, por prazo certo e em
função de determinadas condições, terão
seu prazo de fruição mantido conforme o
ato concessório;
b) os demais benefícios ou incentivos
autorizados por Convênio, nos termos da
Lei Complementar nº 24, de 07 de janeiro
de 1975, terão suas fruições mantidas pelo
prazo de onze anos, contados do primeiro
ano subseqüente ao da promulgação desta
Emenda, salvo deliberação em contrário do
órgão colegiado de que trata o art. 155, § 2º,
inciso XII, g.
c) os autorizados por meio de lei ou
decreto estadual ou distrital, destinados ao
fomento industrial, agro pecuário e aqueles
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vinculados à estrutura portuária, à cultura,
ao esporte, a programas sociais, ao investimento em infra-estrutura rodoviária e em
programa habitacional, não poderão ser
prorrogados e terão seu prazo de fruição
mantido conforme o ato concessório, não
podendo ultrapassar o período de onze
anos, contados do primeiro ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda;
d) os Estados e Distrito Federal terão
noventa dias após a promulgação desta
Emenda para publicar nos seus respectivos
Diários Oficiais todos os atos concessórios
relativos à alínea c, ou sua referência, quan do já publicados;
e) em sessenta dias da publicação
prevista na alínea d, os Estados e o Distrito
Federal deverão efetuar o registro e o depósito da documentação comprobatória dos
atos de concessão, para arquivamento junto
ao órgão colegiado previsto no art. 155, §
2º, XII, g;
f) verificada, pelo órgão colegiado previsto no art. 155, § 2º, XII, g, a manutenção
indevida do incentivo ou benefício, deverá
ser feita comunicação ao órgão previsto no
art. 155, § 2º XII, para instauração do respectivo processo administrativo;
g) os incentivos ou benefícios não en quadrados nas hipóteses do caput deste inciso ou os não publicados no prazo de que
trata a alínea d ficam extintos após cento e
oitenta dias da promulgação desta Emenda;
II – para efeito de aplicação do disposto no art. 155, § 2º IV, b, da Constituição,
para vigência nos três primeiros exercícios
da exigência do imposto na forma dada por
esta Emenda, as alíquotas de referência deverão ser fixadas de forma a manter equilíbrio com o sistema de partilha das alíquotas
interestaduais vigentes na data da promulgação desta Emenda;
III – fica vedada, a partir da promulgação desta Emenda, a concessão ou prorrogação de incentivos ou benefícios fiscais ou
financeiros relativamente ao imposto de que
trata o art. 155, II, da Constituição, exceto a
prorrogação, até a vigência da lei complementar referida no inciso IV deste artigo, de
incentivos ou benefícios fiscais concedidos
para atendimento das disposições do art.
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170, IX, e 179, da Constituição, e a concessão ou prorrogação por convênio, nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, considerando-se extintos, na
data da promulgação desta Emenda, quaisquer outros incentivos e benefícios fiscais
ou financeiros concedidos a partir de 30 de
setembro de 2003;
IV – lei complementar prevista no art.
155, § 2º, XII, disporá sobre o regime de
transição referido neste artigo, podendo cri ar fundos ou outros mecanismos necessários à sua consecução, e, observado o que
determinam os incisos I a III, a vigência dos
incentivos e benefícios fiscais e financeiros
e a aplicabilidade das regras em vigor à
época das respectivas concessões;
V – lei estadual poderá estabelecer
adicional de até cinco pontos percentuais
nas alíquotas definidas nos termos do art.
155, § 2º, IV e V, a, da Constituição, observado o seguinte:
a) o adicional poderá ser estabelecido
para, no máximo, quatro mercadorias e serviços, que tenham, na data da promulgação
desta Emenda, alíquotas superiores às que
vierem a ser definidas;
b) a alíquota da mercadoria, bem ou
serviço, acrescida do respectivo adicional,
não poderá ser superior à vigente na data
da promulgação desta Emenda;
c) o adicional estabelecido poderá vigo rar pelo prazo de três anos, contados do iní cio da exigência do imposto na forma desta
Emenda, devendo ser reduzido, após o referido prazo, em, pelo menos, um ponto percentual ao ano, até a sua completa extinção;
VI – para efeito do disposto no art.
155, § 2º, XIII, d, da Constituição, o órgão
colegiado de que trata o inciso XII, g, do
mesmo parágrafo, poderá estabelecer um
sistema de transição, definindo critérios
para a fixação de prazo pelos Poderes Exe cutivos dos Estados e do Distrito Federal;
VII – lei complementar poderá permitir
a manutenção das exigências previstas na
legislação estadual, vigentes na data da
promulgação desta Emenda, estabelecidas
como condição à aplicação do diferimento
do lançamento e pagamento do imposto.
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§ 1º As normas concessivas de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiros a
que se refere este artigo não poderão contemplar novos beneficiários a partir da promulgação desta Emenda.;
§ 2º A partir do prazo estabelecido no
inciso II, o Senado Federal deverá revisar o
sistema de partilha interestadual do imposto
de que trata o art. 155, II, da Constituição,
por intermédio das alíquotas de referência
de que trata o § 2º, IV, b, do mesmo ar tigo.”
“Art. 91. Enquanto não iniciar a vigência da lei prevista no art. 153, § 2º, IV, da
Constituição Federal, permanece em vigor a
Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e
suas alterações, e a contribuição provisória
por ela instituída manterá a alíquota de trinta e oito centésimos por cento.
§ 1º O montante anual arrecadado, por
meio da contribuição de que trata este artigo, será compensado no cálculo do imposto
referido no art. 153, III, por ocasião de sua
declaração anual.
§ 2º Os valores compensados, na for ma do § 1º compõe o produto da arrecadação o imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza, especialmente para efeito de sua repartição com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.”
“Art. 92. Enquanto não for editada a lei
complementar de que trata o parágrafo único
do art. 158, da Constituição, permanecem aplicáveis os critérios de distribuição dos recursos
referidos no dispositivo constitucional vigente
até a data da promulgação desta Emenda.
Parágrafo único. A transição para os
novos critérios ocorrerá no prazo mínimo de
seis anos, de tal sorte que nenhum município sofra perdas em relação ao valor das receitas a que fazia jus anteriormente.”
“Art. 93. O sistema de entrega de recursos previsto no art. 31 e Anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, com
a redação dada pela Lei Complementar nº 115,
de 26 de dezembro de 2002, permanecerá vigente até o início da produção de efeitos dos
dispositivos a que se refere o art. 4º desta
Emenda, ficando extinto a partir daquela data.
§ 1º Lei complementar estabelecerá
um sistema de ressarcimento das eventuais
reduções da arrecadação dos Estados e do
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Distrito Federal do imposto de que trata o
art. 155, II, da Constituição Federal, inclusive aquela provocada pela aplicação do dis posto no inciso X, e, do mesmo ar tigo, em
relação às operações interestaduais, definindo montante e critérios de entrega de re cursos, decorrentes das alterações introduzidas por esta Emenda.”
§ 2º O Poder Executivo da União enca minhará projeto de lei complementar de que
trata o § 1º no prazo de noventa dias da promulgação desta Emenda. “(NR)
“Art. 94. A regra enunciada no art. 150,
III, c, da Constituição, não se aplica ao im posto previsto no art. 155, II, da Constituição, nos dois primeiros anos de vigência da
lei complementar que o disciplinar.”
“Art. 95. São acrescidos dez anos ao
prazo fixado no art. 40 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”
“Art. 96. A estimativa de que trata o § 1º
do ad. 166-A da Constituição será encaminhada
a partir do exercício de 2004 para entrar em vigor no exercício fiscal subseqüente.”
“Art. 97. O Poder Executivo, em até ses senta dias contados da data da promulgação
desta Emenda, encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei, sob o regime de urgência constitucional, que disciplinará os benefícios fiscais para a capacitação do setor de
tecnologia da informação, que vigerão até
2019 nas condições que estiverem em vigor
no ato da aprovação desta Emenda.”
“Art. 98. Os regimes especiais de tributação para microempresas e empresas de pequeno porte próprios da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios cessarão
a partir da entrada em vigor do regime previsto no art. 146, III, d, da Constituição.”
“Art. 99. Em 2007, o Congresso Nacio nal revisará o Sistema Tributário Nacional,
especialmente:
I – as hipóteses em que as incidências
dos impostos a que se referem os arts. 153, IV,
e 155, II, da Constituição, serão excludentes;
II – a integração dos tributos sobre valor
adicionado e sobre receita ou faturamento, em
especial os referidos nos arts. 153, IV, 155, II e
195, I, b, da Constituição, e a contribuição de
que trata o art. 239, da Constituição.”
Art. 4º As alterações na redação dos incisos II,
IV, V, VI, VII, VIII, X, XI e XII do § 2º do art. 155 da
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Constituição somente produzirão efeitos na data de finida na lei complementar de que trata o inciso XII
do § 2º do mesmo artigo, mantendo-se aplicáveis,
até então, as redações vigentes até a data da promulgação desta Emenda.
Art. 5º Ressalvado o disposto no art. 4º, esta
Emenda entra em vigor em 1º de janeiro do primeiro
ano subseqüente ao de sua promulgação, e o art. 2º,
na data da promulgação.
Art. 6º Ficam revogados:
I – o inciso I do art. 161 da Constituição
e o inciso II do § 3º do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
II – a alí nea a do inci so X e a alínea
e do in ciso XII do § 2º e os § 4º e 5º do
art. 155; e o inciso II e os § 2º e 3º do art.
159 da Constituição, a par tir da pro du ção
dos efei tos dos dis positivos a que se refere o art. 4º.
Senador Rodolpho Tourinho – José Agripino
– Efraim Morais – Jorge Bornhausen – Demostenes Torres – Antonio Carlos Magalhães – César
Borges – Marco Maciel – Maria do Carmo Alves –
Paulo Octávio.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR TASSO
JEREISSATI NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
I – Relatório
É submetida à deliberação dessa Comissão a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 74, de
2003 (nº 41, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências. A iniciativa foi do Senhor Presidente da
República, com base no art. 60, II, da Carta Magna.
A Câmara dos Deputados aprovou, em 24 de setembro de 2003, a redação final da PEC, na forma de
emenda aglutinativa substitutiva global de plenário.
Em 22 de outubro próximo passado, o nobre Senador Romero Jucá apresentou, perante esta Comissão, relatório que conclui pela aprovação da PEC nº
74, de 2003, com as modificações decorrentes do
acolhimento total e parcial das emendas ali enumeradas e do oferecimento de emendas e subemendas de
Relator, e pela rejeição das demais.
Louvo o trabalho do laborioso Relator, que se
mostrou receptivo a modificações e aperfeiçoamentos, e peço vênia para fazer as considerações que se
seguem, que fundamentam a apresentação aos nobres Pares de uma proposta alternativa de Reforma
Tributária.
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II – Análise
Este não é um projeto de reforma tributária. É a
conclusão a que se chega tendo em vista um disposi tivo acrescido às normas transitórias da referida PEC
pelo próprio Relator Romero Jucá. Não posso me
conter diante do teor do art. 100, do ADCT, objeto de
emenda do laborioso Relator:
“Art. 100. Em 2007, o Congresso Naci onal revisará o Sistema Tributário Nacional,
especialmente:
I – as hipóteses em que as incidências
dos impostos a que se referem os arts. 153,
IV, e 155, II, da Constituição, serão excludentes; (ou seja, o IPI e o ICMS)
II – a integração dos tributos sobre va lor adicionado e sobre receita ou faturamento, em especial os referidos nos arts. 153,
IV, 155, II, 195, I, b e IV, da Constituição, e a
contribuição de que trata o art. 239, da
Constituição. (ou seja, IPI, ICMS, Cofins,
PIS/Pasep, Contribuição Social Sobre
Importação de Mercadorias e Serviços e
contribuição substitutiva da Contribuição Patronal sobre a Folha).”
Ora, por que prever uma revisão do sistema se
este já estivesse sendo, de fato, revisado por esta
PEC?
O que significa especificar reforma só em 2007?
Nenhuma revisão poderá ser discutida, votada e
aprovada antes desse exercício?
Se o Relator, as autoridades federais, reconhe cem que este não é um projeto de revisão do sistema
tributário, não querem continuar a debater o assunto?
Enfim, por que não aprovar agora a revisão do
sistema e implantar gradualmente as mudanças, es tabelecendo a vigência plena do novo sistema a partir
de 2007?
O art. 100 da PEC, fruto da emenda proposta
pelo nobre Relator, parece mais representar a confis são explícita de que: primeiro, não estamos promo vendo uma reforma tributária; e, segundo, o pior, ain da estamos renunciando a iniciativa de encarar a re forma como um processo, em que mudanças são dis cutidas, aprovadas e implementadas ao longo do
tempo.
Passemos agora a detalhar a nossa análise
desta PEC, pretensa ou inadequadamente denomi nada como da reforma tributária.
Como já temos afirmado, se sobram elogios à
responsabilidade das autoridades federais pela conti-
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nuidade da política econômica de estabilização, por
outro lado, não se pode deixar de reclamar da falta de
criatividade e ousadia para remover os obstáculos à
retomada do crescimento econômico. A Reforma Tributária ora proposta é o maior exemplo da paralisia de
imaginação e de ação do atual governo.
Já sabíamos de certas limitações da proposta
“reformadora”, reveladas pelo mentor econômico do
Governo, o Ministro Palocci, quando esteve no Senado, em 27 de março passado. Sua Excelência desper tou, contudo, em nós, algumas esperanças, ao garantir que a Reforma Tributária:
a) dotaria a economia de maior eficiência, estimularia a produção e o investimento
produtivo e desoneraria as exportações;
b) promoveria a Justiça Social, reduzindo impostos dos mais pobres e incrementando os das pessoas de renda mais
alta, aperfeiçoando não só os tributos diretos mas também os indiretos, que incidem,
com maior peso, sobre as camadas de baixa renda;
c) seria neutra, no sentido de que não
diminuiria a carga tributária nem a aumentaria, pois a sociedade já sinalizou haver chegado ao limite do suportável, com trinta e
seis por cento do Produto Interno Bruto
(PIB) sendo subtraídos pelo Estado;
d) seria feita para atender à sociedade, ao cidadão, em benefício da produção e
do emprego, e não em proveito do Estado.
O Titular do Ministério da Fazenda enfatizou os
cinco pontos que lhe pareciam mais relevantes:
a) a reformulação do ICMS, cuja uniformidade de legislação e alíquotas em âmbito nacional, acoplada ao fim da chamada
“guerra fiscal”, traria enorme simplificação
para os contribuintes. Com cautela, admitiu
que a substituição do ICMS pelo IVA e a
modificação da partilha do ICMS entre os
Estados de origem e destino não poderiam
ser feitas de imediato; mas o debate em torno desses pontos cruciais teria de ocorrer
nesta Casa da Federação;
b) a eliminação da cumulatividade de tributos, inerente aos tributos federais de maior
arrecadação – Cofins, CPMF, Contribuição
Patronal sobre a Folha –, e também presente
nos tributos ditos não-cumulativos – o ICMS e
o IPI –, por causa do fenômeno dos créditos
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tributários acumulados pelos contribuintes e
não honrados pelos fiscos federal e estaduais,
mesmo nas exportações;
c) a substituição, total ou parcial, da tributação sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho, a ser feita, preferencialmente, por uma contribuição não-cumulativa sobre a receita bruta ou o valor agregado;
d) a redução, ao longo do tempo, da
alíquota da CPMF, segundo as possibilidades fiscais e as necessidades de equilíbrio
das contas;
e) a distribuição mais justa do Imposto
de Renda da Pessoa Física, acoplada a
uma tributação progressiva relativamente ao
imposto sobre heranças e doação;
As esperanças começaram a esmaecer, quan do tomamos conhecimento dos termos da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) nº 41, enviada em
30 de abril à Câmara dos Deputados. A despeito do
rosário de boas intenções desfiadas na Exposição
de Motivos Interministerial nº 84/MF/C.Civil, que
acompanhou a Mensagem Presidencial nº 157, de
2003, o texto submetido à deliberação do Congres so Nacional nem de longe se assemelha a uma Re forma Tributária.
A PEC do Poder Executivo Federal não conse guia sequer disfarçar sua verdadeira intenção, qual
seja, a de prorrogar por mais quatro anos a Desvincu lação de Receitas da União (DRU), agora acrescida
das contribuições de intervenção no domínio econô mico e, para repúdio de todos, a de perenizar a co brança da CPMF, inclusive com uma alíquota de até
trinta e oito centésimos por cento.
É bom lembrar que, pela legislação em vigor, a
CPMF está com seus dias contados. A vigente Emen da Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002, prorrogou a contribuição apenas até 31 de dezembro de
2004 e reduziu a sua alíquota a oito centésimos por
cento, no que seria seu último ano de cobrança. A re velia das aspirações consensuais dos contribuintes
brasileiros, a Exposição de Motivos justificada da
PEC refere-se à entronização da CPMF na Constitui ção, “agora em caráter permanente, com o propósito
de estabelecer a redução de sua alíquota no tempo,
condicionada à instituição de fontes substitutivas de
arrecadação, remanescendo alíquota mínima destinada, tão-somente, ao controle fiscal”.
Aliás, em época em que alguns gostam de justi ficar a fraqueza e a parcialidade das propostas pre sentes sob o pretexto de que no passado não se pro -
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moveu uma reforma constitucional do sistema, é bom
lembrar que nenhum governo anterior ao atual se
prestou a encaminhar ao Congresso Nacional uma
proposta para transformar a CPMF em tributo permanente e com alíquota elevadíssima, demonstrando
que a preocupação é eminentemente arrecadatória.
Pelo contrário, os governos federais anteriores sem pre assumiram que a criação e a sucessiva prorrogação da CPMF, bem como da DRU, só cabiam como
medidas paliativas, para enfrentar as contingências
impostas pelas graves crises externas enfrentadas
pelo País; bem assim o Congresso Nacional só as
aprovou em título provisório, até que fosse promovida
uma verdadeira e ampla reforma tributária.
A Câmara dos Deputados já corrigiu parcialmente a descabida proposta inicial ao rejeitar a transformação da CPMF em tributo permanente com finalidade arrecadatória, tendo aprovado um substitutivo
em que apenas prorroga tal cobrança até o exercício
de 2007.
E o contribuinte, quem paga a conta dessas mudanças? Foi esquecido pelos formuladores e relatores da PEC. Esta contém vários dispositivos que permitem a instituição de novos tributos, a ampliação da
base e a majoração de alíquotas de tributos federais,
estaduais e municipais. Sem pretensão de esgotar
todo o repertório de artigos que abrem janelas e es cancaram portas para o aumento da carga tributária,
citamos, a título de exemplo, além da CPMF:
1) contribuição social sobre importação
de mercadorias e serviços (art. 149, § 2º, II e
195, III): novo tributo com arrecadação estimada em R$4,4, bilhões pelo Projeto de Lei
nº 31, de 2003-CN (Projeto de Lei Orçamentária para 2004). A instituição do novo ônus é
aceitável, pois visa conferir ao produto importado tratamento similar ao sofrido pelo nacional. A redação, contudo, é inepta e fatalmente causará problemas ao Brasil junto à Organização Mundial do Comércio;
2) contribuição de intervenção no domínio econômico sobre importação de produtos
estrangeiro ou serviços (art. 149, § 2º, II): embora o governo desminta a intenção de criar a
nova CIDE sobre produtos importados – além
da existente sobre combustíveis –, o fato é
que a redação proposta “incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou
serviços” é, no mínimo, inadequada;
3) contribuição de iluminação pública incidente sobre o consumo de energia elétrica
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(art. 149-A, parágrafo único): embora essa
contribuição decorra da Emenda Constitucional nº 39, de 19 de dezembro de 2002, a proposta de Reforma Tributária permite que os
Municípios a exijam com base no consumo de
energia elétrica. Trata-se de gravame que
será sentido pelo contribuinte mensalmente, a
cada conta de energia elétrica, bem como no
preço dos produtos. Sendo, ademais, o consumo de energia elétrica base para a cobrança de ICMS, a proposta também sujeita o
contribuinte à bitributação;
4) contribuição de limpeza urbana inci dente sobre o valor do imóvel (art. 149-B):
constitui novo tributo para o custeio do ser viço de limpeza de parques, praças e logradouros. Terá como base de cálculo o valor
venal do imóvel, isto é, configura, na prática,
um novo IPTU a ser cobrado pelos municípios. Não bastasse a dupla tributação sobre o
valor do imóvel, a PEC assegura a manutenção da cobrança das atuais taxas de limpeza urbana até a instituição da nova contribuição, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha derrubado estas taxas em inúmeros julgados;
5) selo pedágio (art. 150, V): a propos ta permite a cobrança de pedágio sem o
efetivo uso da rodovia, ressuscitando o finado selo-pedágio extinto em maio de 1990. A
época, todo motorista que fosse flagrado
sem o selinho no pára-brisa do veículo, era
obrigado (a) a comprá-lo imediatamente e
(b) pagar multa;
6) ITBI (imposto de transmissão de
bens imóveis) progressivo (art. 156, § 2º III e
IV): modifica-se o regime do ITBI, que atualmente é cobrado com apenas uma alíquota.
Segundo a proposta, a alíquota será maior
em face do uso e da localização do bem
imóvel. Em termos práticos, imóveis comerciais tendem a ter uma alíquota progressivamente mais elevada, o que, naturalmente,
se transferirá para o preço das mercadorias
e serviços, onerando o consumidor;
7) empréstimo compulsório (art. 148,
I): é criada mais uma modalidade dessa es pécie tributária, com vistas ao atendimento
de despesas decorrentes de desastre ambiental. Pode converter-se em desastre tributário, pois a União costuma dar calotes a
seus prestamistas, haja vista a não devolu-
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ção, até hoje, do empréstimo compulsório
sobre aquisição de automóveis e consumo
de combustíveis, exigido no Plano Cruzado.
8) progressividade para o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
(arts. 153, § 4º, e 158, II): hoje, a Constituição já prevê alíquotas diferenciadas de forma
a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, e a lei adota alíquotas
crescentes em função da extensão da área,
o que confere ao ITR um caráter progressivo.
Criar uma nova progressividade, agora, em
função do valor, é exacerbar a tributação em
detrimento da produção agropastoril.
9) progressividade do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação, de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) e definição
de suas alíquotas em lei complementar.
Embora pareça simpática e coerente com o
objetivo de maior justiça social, a progressividade, derrubada na Câmara dos Deputados
mas reinserida no Senado, pelo eminente Relator Senador Romero Jucá, pode ter efeitos
nefastos sobre a acumulação de capital, tão
necessária para o progresso de um país em
desenvolvimento. Poderia, ainda, constituir-se
em forte estímulo à expatriação de capital. O
ITCD não pode ser tratado isoladamente mas
em conjunto com os demais tributos incidentes sobre o patrimônio e a renda.
É elogiável a atitude do eminente Relator de aceitar a tese de que precisamos abrir caminho para controle da carga tributária nacional, de forma a propiciar
um nível compatível com o desenvolvimento econômico
e social e assegurar que a melhoria dos indicadores
macroeconômicos resultem em benefícios para a sociedade. Porém, o Relator remete a matéria para lei com plementar, quando em nossa proposta prevemos, ao
menos dois caminhos, objetivos e claros para o exercício de tal controle: a redução gradual da CPMF sempre
que a arrecadação federal cresça em termos reais e a
recomendação pelo Senado Federal de reduções lineares e generalizadas, por categoria de tributos, sempre
que avaliar que a carga é excessiva.
Existe, contudo, a dificuldade de se fixar parâmetros macroeconômicos adequados, a partir dos
quais poderia ser acionado o gatilho da redução da
carga tributária. A dificuldade em alcançá-los pode
ser ainda maior. Por que não inverter, desde logo, a
equação? Não precisa ser economista para saber
que a atual carga tributária é geradora de recessão,
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de desemprego, de informalidade e de sonegação.
Precisamos ir ao encontro dos anseios da sociedade
e estabelecer, na própria emenda constitucional, me canismos automáticos de alívio do fardo tributário.
Mais decepcionante foi o tratamento dado à
questão federativa. Sob o pretexto legítimo de simplifi car e uniformizar o principal tributo estadual, a PEC
assesta um rude golpe na Federação.
Os estados são proibidos de legislar totalmente
sobre o ICMS. Privados de definir suas alíquotas inter nas, não podem sequer estabelecer alíquotas adicio nais que cubram as necessidades supervenientes de
receita, em momentos de crise. Não são impedidos
apenas de conceder benefícios fiscais que possam afetar as relações federativas. São impedidos de outorgar
qualquer tipo de renúncia fiscal, ainda que aplicável uniformemente em todo o território nacional e acordada
pela unanimidade das unidades federadas.
Será que os estados, que não fazem parte do reduzido núcleo desenvolvido, têm que aceitar, submis sos, a vedação absoluta de incentivar a atração de no vos empreendimentos geradores de emprego e renda
no âmbito de desenvolvimento local, ainda que por
mecanismos financeiros à conta de seus orçamentos?
E o que é oferecido em troca, para que se man tenha uma perspectiva mínima de diminuição das de sigualdades regionais, tornadas insuportáveis para o
equilíbrio político e social da Nação?
Um pequeno Fundo de Desenvolvimento Regio nal, que sequer faz jus a essa designação, uma vez
que o texto encaminhado à apreciação do Senado se
refere a recursos correspondentes a dois por cento do
produto da arrecadação do IR e do IPI destinados a financiamento de programas de desenvolvimento em
vinte e três unidades da Federação. Ora, recursos
para empréstimos ao setor produtivo – a taxas nada
atraentes – já estão disponíveis para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através do FNO, do FNE
e do FCO. O que essas regiões precisam, e com ur gência, é de recursos para investimento em infra-es trutura. Não foi por outra razão que os Governadores
– de todos os Estados – reivindicaram e, afinal, con seguiram uma parte da CIDE-combustíveis, a ser in vestida na infra-estrutura de transportes, em seus territórios.
Não constitui uma contrapartida deste pleito fe derativo a inovação proposta pelo nobre Relator de incluir no art. 43 da Constituição que “lei complementar
estabelecerá o percentual mínimo de investimento da
União em infra-estrutura a ser destinado para as re giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste” e as áreas mineira e espírito-santense incluídas na Sudene. É mais
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uma matéria do interesse dos estados que dependerá
de regulação por ato de quorum qualificado para
passar a produzir seus efeitos. Sei que o nobre Relator o faz com a maior boa vontade, mas todos nós sabemos que o orçamento não tem caráter obrigatório.
Muitas vezes, é uma peça de ficção sobretudo no que
respeita a investimentos.
Os Deputados tiveram o grande mérito de avançar na discussão sobre o principal tema que envolve
as relações federativas hoje: a partilha do ICMS entre
os estados de origem e os de destino nas operações
e prestações interestaduais. O encaminhamento correto dessa questão poderá minimizar os conflitos federativos, decorrentes da tão propalada “guerra fiscal”. Sabe-se que os incentivos danosos a outros estados não sobreviveriam a uma alíquota interestadual
reduzida. O rebalanceamento das alíquotas interestaduais em favor dos estados de destino traria maior
equilíbrio à Federação. E, por outro lado, daria impulso à concretização do almejado objetivo de instaurar
um imposto sobre o consumo, abrangente, e do tipo
valor agregado. Porém, sabemos que tal mudança
não pode ser feita à margem de uma reforma de vulto
no sistema, alterando competências tributárias e mudando as sistemáticas de repartições de receita.
O nobre Relator quer evitar a discussão, no Senado. Ele suprimiu a única medida concreta e eficaz
da PEC para combater a chamada guerra fiscal, ou
seja, a implantação do princípio destino. Sabemos
que as mudanças promovidas pela Câmara são parciais e insuficientes, não criam o arcabouço institucional, econômico e fiscal necessário para reformar todo
o ICMS. Mas isto não é justificativa para se abandonar
o princípio da desconcentração regional do ICMS e
da descentralização dos recursos públicos. Ao contrário, o caminho é propor outras mudanças; implantar
desde já as medidas preparatórias, como a unificação
da regulamentação do ICMS; e, depois, com ousadia,
remodelar as competências e as repartições, para
transformar este num imposto sobre valor adicionado
com sua receita atribuída aos estados onde são con sumidas as mercadorias e os serviços. Só assim, se
combate a guerra fiscal e se cria a paz federativa.
Estamos propondo ao Senado Federal aprovar
agora mudanças que serão implementadas paulatinamente, até que o novo modelo entre em vigor ple namente em 2007. Por que perder esta excelente
oportunidade de discutir o formato do Imposto sobre
Valor Agregado – IVA?
O Brasil foi o terceiro país do mundo a introduzir,
no seu sistema tributário, um imposto do tipo IVA. Trata-se do Imposto sobre Consumo, precursor do atual
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IPI, adaptado em 1958. Já o ICMS estadual foi criado
pela Emenda Constitucional n° 18 de 1965, antes
mesmo do IVA ser generalizado na Europa.
Entretanto, o Brasil segue sendo o único País do
mundo a manter dois tributos do tipo valor agregado –
o IPI e o ICMS – administrados por instâncias distin tas de governo: o federal e o estadual. E o único a
abastardar o seu sistema tributário com a introdução
de vários tributos em cascata – Cofins, PIS/Pasep,
CPMF, ISS. Como é que o Brasil vai inserir-se compe titivamente no mundo globalizado? Como consolidar
e aprofundar o Mercosul se o maior parceiro do bloco
tem um sistema tributário antagônico a uma econo mia aberta ao exterior? Como é que o Brasil vai assi nar acordos de integração com as Américas, como
vai negociar acordos com a União Européia, com um
sistema tributário arcaico, anti-competitivo, em total
desarmonia com seus parceiros comerciais e econô micos?
Será que, mais uma vez, vamos perder os tri lhos da História?
O Senado Federal vai se apequenar?
O Senado Federal vai promover uma reforma tributária em que os contribuintes foram esquecidos?
O Senado Federal vai assistir impassível à dete rioração do pacto federativo sob falso pretexto de
combater a guerra fiscal cuja única forma eficaz de
ser combatida foi excluída pelo senhor relator?
São essas e muitas outras razões (não devo
aqui me alongar) que me levaram a apresentar a
Emenda Substitutiva Global nº 359, à PEC da Refor ma Tributária.
O Brasil precisa de uma verdadeira Reforma Tri butária. Não podemos frustrar a Nação mais uma vez.
Deixamos de lado a proposta de 1995, quando se op tou por privilegiar as reformas da ordem econômica, e
depois a reforma administrativa e a primeira onda de
reforma previdenciária. Deixamos de concluir no iní cio de 2000 a votação da reforma abrangente aprova da em primeira fase da Câmara quando não se quis
correr o risco de enfrentar a grave crise externa e ao
mesmo tempo reestruturar por completo o sistema tributário. O País mal tinha saído da grave crise de
1999, que se sucedera a outras crises internacionais,
que esqueceram a nossa.
Talvez não fosse o momento oportuno para a
avançada reforma que se propunha.
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Estamos propondo uma reforma tributária que
constitui um só corpo, com objetivos consistentes e
medidas coerentes, entre si, ainda que os dispositivos
entrem em vigor em distintas etapas. Estou propondo,
a seguir, uma reforma em três etapas, a ser realizada
com cuidados, e passível de revisão, em momento
oportuno.
Uma verdadeira reforma tributária é um processo. Esta, que apenas se iniciou com a discussão da
PEC n° 41 na Câmara dos Deputados, que passou a
PEC n° 74 no Senado, ficou excessivamente focada
na questão fiscal. Sem dúvida, o equilíbrio fiscal é
pré-condição necessária para o crescimento sustentado, é um ponto de partida do processo de reforma,
mas não pode ser o objeto central da reforma.
Entendemos que se trata de um processo am plo, de várias etapas, que precisam ser construídas e
vencidas, de modo a garantir a efetividade do novo
sistema. Portanto, além do equilíbrio fiscal, outros elementos fundamentais da reforma são a defesa do
contribuinte, a melhoria da competitividade da economia e o fortalecimento da Federação, por meio de mudanças profundas de competências e repartições, desenhadas de modo coordenado e implementadas
gradualmente.
Nesse sentido, o substitutivo se constitui em um só
projeto, porém dividido em três fases de implantação:
a) a primeira fase mantém destaque
para medidas que exijam aprovação urgente
– como a prorrogação da CPMF e da DRU.
A visão estratégica predominante nessa
fase é o ajuste fiscal e deverá entrar em vi gência a partir de 1º de janeiro de 2004;
b) a segunda fase decorre de alterações que precisam ser aprovadas pelo Senado à PEC, a fim de resguardar a consistência
do novo modelo ora proposto com as medidas anteriores, devendo, por exigência do
processo legislativo, retornar à Câmara, com
nossa expectativa de aprovação e vigência
imediata, ou no ano seguinte. Há destaque
para a melhoria da competitividade – como a
desoneração ampla das exportações e dos
investimentos. A visão estratégica predominante é a defesa do contribuinte;
c) a terceira fase de implantação tam bém decorre de alterações que precisam
ser aprovadas pelo Senado à PEC, que exigirão debates mais profundos no Congres-
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so. O crucial é fixar desde já como meta a
data para sua implementação: o ano de
2007. A partir daí seriam realizadas mudanças de maior vulto, como a redução do nú mero de tributos, a criação de novas competências tributárias – inclusive compartilhadas – bem como inovações na sistemática
de transferência de recursos. A visão estratégica predominante é a do fortalecimento
da Federação.
O conteúdo das medidas a serem implementa das na primeira fase, portanto, é basicamente de ca ráter emergencial. Elas são necessárias para a manu tenção da austeridade fiscal e que precisam ser
acrescidas de mudanças na cobrança de tributos, que
representem benefícios mínimos aos contribuintes,
mais coerentes com os objetivos das etapas seguin tes. O objetivo da supressão de determinadas normas
foi evitar espaços para aumentos na carga tributária.
Assim, as disposições a serem incluídas na primeira
fase são:
Emergenciais e de cunho fiscal:
• a prorrogação da CPMF e da DRU
(mantida abrangência atual, com supressão
parcial da referência a CIDE);
• no âmbito do ICMS, há a criação do
fundo federal de compensação das desonerações e novo seguro-receita (Lei Kandir),
com repasses às prefeituras;
• a partilha da CIDE com estados e
municípios; e
• a criação do Fundo Nacional Desen volvimento Regional (programas de desenvolvimento).
Fundamentais para dar consistência às etapas
seguintes:
• o apoio à micro e pequenas empre sas – regime do SuperSimples;
• a desoneração das exportações, o
combate à evasão e aperfeiçoamentos na
cobrança do ICMS;
• a redução do IPI sobre bens de capitais;
• a adoção do princípio da noventena;
• a integração de ações das administrações tributárias e a avaliação do desempenho
da arrecadação pelo Senado Federal.
A segunda fase é composta de propo sições para aperfeiçoar e complementar as
medidas que terão vigência imediata. O ob -
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jetivo é preparar o terreno para o aprofundamento da reforma, especialmente antecipando mudanças que efetivamente beneficiem a melhoria da competitividade nacional.
O texto, aprovado pelo Senado, retornaria,
por exigência do processo legislativo, à
apreciação da Câmara dos Deputados, mas
deverá ser definida sua entrada em vigor
para meados de 2004 ou para o início do
exercício seguinte (2005). As principais dis posições incluídas nessa fase são:
• pré-definição de trajetória decrescente
da CPMF, com redução mensal e automática
de (0,02), face à retomada do crescimento,
até a alíquota atingir o piso de 0,08%;
• adoção de transferências federais vin culadas crescentes para descentralizar
ações em favor de estados e municípios, nas
áreas de: educação, saúde e inclusão social;
• ajuste da redação da Contribuição Social do Importador – não criando uma nova
contribuição, mas ampliando a base da Cofins
e do PIS (assegurada tanto a mesma alíquota
para bem nacional ou importado quanto a
não-cumulatividade plena);
• faculdade de o Senado avaliar a pos sibilidade de redução da carga tributária
(sem afetar estabilidade), podendo recomendar corte linear por categoria de tributo,
sem distinção de governos;
• a adoção do princípio de imunidade
geral para exportações e investimentos fixos, com devolução de créditos;
• a não-cumulatividade ampla da Cofins;
• a vedação da edição de medida provisória para matéria tributária;
• a restrição à criação de novas contribuições;
• a transformação das contribuições
sobre folha salarial em base exclusiva da
previdência, bem como a mudança, da base
das outras, sem perdas de receitas;
• a criação do Cadastro Tributário Úni co Nacional e obrigatório;
• a unificação de legislação do ICMS:
definição de alíquotas, revisão do papel do
Senado, inclusão da banda estadual; tratamento favorecido para agropecuária e bens
de primeira necessidade; possibilidade de
cobrança do ICMS na origem sem mudar a
partilha da receita na fronteira;
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• a definição da nova fonte de recursos
do Novo Fundo de Compensação (Lei Kandir),
com base ampla de impostos e contribuições e
repasse automático (junto com FPE/FPM);
• a retenção do Pasep na fonte por go vernos estaduais e municipais para custear
fundo dos servidores; e
• a criação da Cota Municipal de
ICMS, constitucionalizando novos parâmetros de rateio de modo a reduzir o peso do
valor adicionado.
A terceira e última fase da reforma, mais abrangente e profunda, inclui a redistribuição de compe tências tributárias, conferindo nova sistemática de
partilha e mudanças graduais na divisão das recei tas. Deverá ser implementada no longo prazo, ainda
que com transição gradual (por exemplo: a adoção
do princípio de destino no ICMS). A expectativa é de bater e aprovar desde já as medidas, que também
voltariam à apreciação da Câmara, fixada a data
para reestruturação do sistema a partir de 10 de ja neiro de 2007.
Os principais objetivos são reduzir ao máximo
possível o número de tributos, simplificar a sistemáti ca de repartições das receitas tributárias federais e
estaduais; combater a sonegação e ampliar a base de
incidência de tributos. Finalmente, consolidar e recu perar os níveis de descentralização de receitas em fa vor de governos estaduais e municipais.
As principais disposições contidas na terceira
fase são:
• a criação de um único imposto sobre
valor adicionado (IVA), com cobrança compartilhada pelas três esferas de governo,
mantendo vinculações de recursos para áreas sociais;
• a fusão dos seguintes tributos na União:
IPI, Cofins, PIS/Pasep, CIDE, contribuição do
importador, Salário-Educação, Sistema S, e
ainda o ICMS estadual e o ISS municipal;
• a criação do IVA estadual, com im plantação gradual do princípio do destino no
ICMS, e o fim da guerra fiscal;
• a implantação do IVA municipal, com
incidência apenas sobre vendas para consumidores finais;
• a criação da contribuição social ge neralizada, com a mesma base do IVA e recursos vinculados à Seguridade Social, Sa úde, FAT, Ensino Fundamental e entidades
sindicais;
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• a fusão da Contribuição Social sobre
Lucro Líquido ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica;
• a adoção opcional de imposto de ren da (Pessoa Física) adicional estadual;
• a criação do imposto sobre “cheques”
(IMF) com finalidade meramente fiscalizatória e dedutível do Imposto de Renda;
• a unificação de impostos sobre trans missão de bens imóveis;
• a criação de fundos de participação
nas receitas federal e estadual, incidentes
sobre arrecadação global de impostos e
contribuições, tanto no âmbito federal, como
no estadual;
• percentuais de receitas calculados
sobre base ampla, considerando arrecadação e transferência efetivamente realizadas
em exercício já fechado.
Além disso, é fundamental que se implementem melhores níveis de descentralização fiscal,
como já observados no período pós-Constituinte,
especialmente elevando a participação municipal.
As diretrizes básicas que orientaram a adoção
destas medidas foram: desonerar as exportações e
os investimentos, reduzir a carga sobre a folha salarial, eliminar ou diminuir a cumulatividade das contribuições, dar tratamento tributário equânime ao produto
nacional e ao importado, bem como nacionalizar e
unificar a legislação do ICMS, sem mexer na partilha
interestadual de sua receita e atentando para não
provocar qualquer aumento desse imposto. A proposta apresentada é coerente com a concepção de um
processo amplo de reforma tributária. As mudanças
devem ser implementadas em momentos diferentes,
gradualmente, pois cada uma delas requer ajustes e
afetam de maneira diversa os vários interesses envolvidos na reforma do sistema tributário.
Finalmente, esta proposta representa o início de
um processo para a implantação de um novo sistema
tributário, resultando na melhoria do sistema do ponto
de vista do Governo, dos contribuintes e dos entes da
Federação.
III – Voto
Em face das considerações expendidas, submetemos à apreciação dos nobres pares o substitutivo que se segue:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 74 (SUBSTITUTIVO), DE 2003
Altera o Sistema Tributário Nacional
e dá outras providências.
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º Os artigos da Constituição a seguir enu merados passam a vigorar com as seguintes altera ções:
“Art. 37. .................................................
..............................................................
XXII – as administrações tributárias da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao
funcionamento do Estado, atuarão de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento
de cadastros e de informações fiscais. (NR)”
“Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:
..............................................................
XV – avaliar periodicamente a funcio nalidade do Sistema Tributário Nacional, em
sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da
União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1º Nos casos previstos nos incisos I
e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a con denação, que somente será proferida por
dois terços dos votos do Senado Federal, à
perda do cargo, com inabilitação, por oito
anos, para o exercício de função pública,
sem prejuízo das demais sanções judiciais
cabíveis.
§ 2º No caso previsto no inciso XV, é
facultado ao Senado Federal concluir a ava liação, se for o caso, mediante resolução
aprovada por dois terços de seus membros,
recomendando à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, vedada
distinção entre eles, alterações lineares nas
alíquotas de categorias de tributos, desde já
aplicadas às alíquotas fixadas pelo próprio
Senado, podendo ainda suspender a aprovação de operações de crédito, externo ou
interno, e concessões de garantias, em be nefício do ente federado que não atender as
recomendações no prazo dado. (NR)”
“Art. 145. ...............................................
..............................................................
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III – contribuição de melhoria, destinada a financiar obras públicas, que terá como
limite total a despesa realizada;
IV – contribuição cobrada de seus ser vidores, para o custeio, em beneficio destes,
de sistemas de previdência e assistência
social;
V – contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse
das categorias profissionais ou econômicas,
como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas.
..............................................................
§ 3º A exigência de imposto e taxa po derá ser efetuada na mesma notificação de
lançamento.
§ 4º Os Municípios e o Distrito Federal
poderão instituir taxa que tenha por fato gerador a prestação efetiva serviços de conservação, limpeza ou iluminação de logradouros públicos urbanos.
§ 5º A instituição das contribuições
previstas no inciso V é da competência exclusiva da União.
§ 6º Será adotada, nos termos de lei
complementar, uma identificação única das
pessoas físicas e jurídicas, aplicada a todos
os tributos e, sempre que possível, às demais ações e serviços, da União, dos Esta dos, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 7º Ninguém será processado penalmente antes de encerrado o processo administrativo tributário que aprecie a matéria da
denúncia, hipótese em que o prazo de prescrição penal se iniciará no encerramento do
processo administrativo.
§ 8º As decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária e
relativamente a outros temas definidos em
seu regimento interno e em lei serão dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante. (NR)”
“Art. 146. ...............................................
..............................................................
III – .......................................................
..............................................................
d) definição de tratamento diferenciado
e favorecido para as microempresas e para
as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso
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dos tributos previstos nos arts. 156-A, 193, §
1º, e 195, I.
Parágrafo único. A lei complementar de
que trata o inciso III, d, também poderá ins tituir um regime único de arrecadação dos
impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que:
I – será opcional para o contribuinte;
II – poderão ser estabelecidas condi ções de enquadramento diferenciadas por
Estado e Distrito Federal;
III – o recolhimento será unificado e
centralizado e a distribuição da parcela de
recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento;
IV – a arrecadação, a fiscalização e a
cobrança poderão ser compartilhadas pelos
entes federados, adotado cadastro nacional
único de contribuintes;
V – o processo administrativo tributário
será simplificado e unificado, obedecendo a
rito especial e sujeito a um só órgão nacional de julgamento integrado por representantes das três esferas de governo;
VI – a Justiça estadual tornar-se-á preventa e terá sua competência prorrogada
para o julgamento das ações relativas a
este regime;
VII – a pessoa física que exerça ativi dade agropecuária poderá ser equiparada à
microempresa para fins tributários. (NR)”
“Art. 148. ...............................................
..............................................................
II – (revogado)
§ 1º A aplicação dos recursos proveni entes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.
§ 2º Não será instituído empréstimo se
a União estiver inadimplente em relação a
outro cobrado anteriormente. (NR)”
“Art. 149. As contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico poderão:
I – incidir sobre a importação de pro dutos estrangeiros e serviços, à mesma alí quota aplicada internamente ao bem ou serviço de origem nacional, facultada à lei equi-
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parar a pessoa física destinatária à pessoa
jurídica;
II – ter alíquotas:
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada;
III – incidir uma única vez nas hipóteses definidas em lei.
§ 1º ( revogado)
§ 2º ( revogado)
§ 3º ( revogado)
§ 4º ( revogado)
§ 5º Ressalvadas as contribuições pre vistas nos arts. 145, IV, e 195, I, a, e II, e
193, § 1º, III, da Constituição, bem como a
exigência decorrente do disposto no art. 7º,
III, nenhuma outra contribuição incidirá diretamente sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que
preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício. (NR)”
Art. 149-A. (Revogado)
“Art. 150. ...............................................
..............................................................
III – .......................................................
..............................................................
c) antes de decorridos noventa dias da
data em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou, observado o disposto
na alínea b;
..............................................................
VII – ressalvado o disposto no artigo
153, II, instituir imposto ou contribuição sobre a exportação, assegurada a recuperação dos tributos não-cumulativos incidentes
sobre as operações e prestações anteriores,
nos termos de lei complementar;
VIII – impedir por qualquer forma o
crédito de tributo não-cumulativo incidente
sobre bens adquiridos para o ativo permanente e utilizados na produção ou na atividade comercial.
§ 1º A vedação do inciso III, b, não se
aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I,
153, I, II e V; 156-A, § 2º; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tribu-
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tos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II e V;
156-A, § 2º; e 154, II.
..............................................................
§ 5º Lei disporá sobre forma de o con sumidor final de bens, mercadorias ou serviços ser informado do montante de tributos
incidente sobre o respectivo faturamento, receita, produção, operação de circulação ou
prestação de serviço, ainda que relativos a
tributos originalmente previstos sobre renda,
lucro ou folha salarial, sem prejuízo da ado ção de tratamento tributário especial ou simplificado.
§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, re dução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só
poderá ser concedido mediante lei especifica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no
art. 156-A, § 3º, IV.
..................................................... (NR)”
“Art. 151. ...............................................
..............................................................
III – instituir isenção de tributo da com petência dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, salvo quando prevista em
tratado, convenção ou ato internacional, ratificado pelo Congresso Nacional;
IV – editar medida provisória em matéria tributária, exceto em relação aos impostos de que tratam os arts. 153, I, II e V, e
154, II. (NR)”
“Art. 153. ...............................................
..............................................................
IV – (revogado)
..............................................................
VI – (revogado)
..............................................................
VIII – movimentação ou transmissão
de valores e de créditos e direitos de natureza financeira.
..............................................................
§ 2º .......................................................
..............................................................
III – a vedação prevista no art. 150, III,
c, não se aplica às retenções na fonte sobre

NOVEMBRO 2003
Novembro de 2003

rendimentos do capital e remessas ao exterior;
IV – incidirá também sobre doações de
quaisquer bens ou direitos, exceto os bens
imóveis e seus direitos, e sobre transmissão
causa mortis relativamente a bens móveis,
títulos e créditos, sujeitos a alíquotas específicas, que não poderão ultrapassar as máximas fixadas em lei complementar.
§ 3º (Revogado)
§ 4º (Revogado)
§ 5º O ouro, quando definido em lei
como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do
imposto de que trata o inciso V do caput
deste ar tigo, devido na operação de origem.
§ 6º O imposto previsto no inciso VII
atenderá ao seguinte:
I – o montante devido poderá ser reduzido do montante recolhido a título dos impostos previstos nos arts. 155, III e IV, e
156, I e II, que tenham incidido sobre a mesma base de cálculo;
II – o montante pago poderá ser descontado do imposto previsto no inciso III
apurado em sua declaração de ajuste.
§ 7º Os impostos previstos nos incisos
III e VII não incidirão, nos termos de lei complementar, sobre a posse, a doação ou a
transmissão de participações acionárias que
assegurem o controle de empresas operacionais.
§ 8º O imposto previsto no VIII:
I – terá alíquota máxima de oito centésimos por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou parcialmente, nas condições e limites fixados em
lei, não se lhe aplicando o, disposto no art.
150, III, b e c;
II – será deduzido ou restituído, no
todo ou em parte, atendidas as condições
definidos em lei, relativamente ao imposto
previsto no inciso III e à contribuição de que
trata o art. 195, I, a, da Constituição. (NR)”
“Art. 154. ...............................................
I – mediante lei complementar, impostos não previstos no art. 153 e contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico não especificadas nesta Constituição,
desde que sejam nãocumulativos e não te-
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nham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;
.....................................................(NR)”
“Art. 155. ...............................................
I – (revogado)
II – (revogado)
III – propriedade de veículos automoto res terrestres, aéreos e aquáticos;
IV – propriedade territorial rural;
V – o que for pago à União, sobre a
renda e proventos de qualquer natureza incidente sobre os rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
domiciliada ou residente no seu território.
§ 1º(revogado)
§ 2º (revogado)
§ 3º (revogado)
§ 4º (revogado)
§ 5º (revogado)
§ 6º O imposto previsto no inciso III:
I – terá alíquotas mínimas fixadas pelo
Senado Federal;
II – poderá ter alíquotas diferenciadas
em função do tipo e utilização;
III – terá a menor alíquota aplicada aos
veículos que integrem o ativo permanente
de empresas de transporte coletivo e sejam
destinados à sua operação.
§ 7º O imposto previsto no inciso IV:
I – poderá ser progressivo em razão
do valor do imóvel;
II – terá alíquotas fixadas de forma a
desestimular a manutenção de propriedades
improdutivas;
III – não incidirá sobre pequenas gle bas rurais, definidas em lei estadual, quando as explore, só ou com sua família, o pro prietário que não possua outro imóvel;
IV – terá um cadastro único nacional,
mantido em parceria com os órgãos da
União responsáveis pela política agrícola e
fundiária e da reforma agrária.
§ 8º Relativamente ao imposto previsto
no inciso V:
I – será exigido na forma de adicional ao
imposto pago à União, de acordo com alíquota fixada por lei estadual, vedado aos Estados
e ao Distrito Federal legislar sobre o imposto;
II – a União prestará aos Estados e ao
Distrito Federal as informações necessárias

73
Quinta-feira 13

36349

ao controle de suas respectivas arrecadações e poderá promover a arrecadação do
adicional estadual, inclusive exercendo a fiscalização e cobrança. (NR)”
“Art. 156. ...............................................
..............................................................
II – transmissão, a qualquer título, de
bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto
os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
III – ( revogado)
..............................................................
§ 2º .......................................................
..............................................................
III – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
§ 3º (revogado)
..............................................................
SEÇÃO V-A
Do Imposto de Competência Concorrente da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (NR)”
“Art. 156-A. Compete à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar imposto sobre a transferência de
bens móveis corpóreos e sobre a prestação
onerosa de serviços, aí incluída a cessão ou
exploração econômica de bens incorpóreos,
ainda que a transferência e a prestação se
inicie no exterior.
§ 1º Os impostos previstos neste artigo
atenderão ao seguinte:
I – serão instituídos e regulados pela
mesma lei complementar;
II – incidirão também sobre:
a) o recebimento, do exterior, de bens
móveis corpóreos e de prestações de serviços, por pessoa jurídica ou física, qualquer
que seja a sua finalidade, ainda que o remetente ou prestador seja o próprio destinatário;
b) a exploração, com ou sem cessão
de direitos, de bens corpóreos ou incorpóreos, que assegurem a fruição ou criem utilidades por meios eletrônicos ou por quaisquer outros;
c) a remessa de bem móvel corpóreo
que o contribuinte fizer a si mesmo;
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d) o fornecimento de gás, energia elé trica, frio e calor;
e) a transmissão de título que repre sente transferência de propriedade de bens
móveis corpóreos;
III – não incidirão sobre:
a) as transferências de propriedade de
bens móveis corpóreos nem sobre as pres tações de serviços, caso os bens ou serviços se destinem ao exterior, assegurado o
aproveitamento ou manutenção do montante do imposto cobrado nas operações e
prestações anteriores nos termos do art.
150, VII;
b) o ouro, nas hipóteses definidas no
art. 153, § 5º, e a receita de intermediação
financeira, seguro, resseguro, previdência e
capitalização, sujeita exclusivamente à con tribuição prevista no art. 193, § 1º, II;
c) as transferências de propriedade de
bens móveis corpóreos resultantes de cisão,
incorporação, fusão, extinção ou integralização de capital de sociedades;
IV – os fatos geradores, as bases de
cálculo e os contribuintes serão os mesmos;
V – cada um será acrescido ao valor
do bem ou serviço;
VI – serão não-cumulativos, compen sando-se o que for devido em cada operação relativa à transferência de bens ou prestação de serviços com o montante do mes mo imposto cobrado anteriormente;
VII – não serão objeto de isenção, re dução de base de cálculo, crédito presumido ou qualquer outro incentivo ou beneficio,
fiscal ou financeiro, vinculado aos impostos,
exceto:
a) a isenção ou não-incidência, uniformes em todo o território nacional;
b) para o atendimento ao disposto no
art. 146, III, d;
VIII – a hipótese prevista no inciso VII,
alínea a, salvo determinação em contrário
da legislação:
a) não implicará crédito para compen sação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;
b) não impedirá o aproveitamento do
crédito relativo às operações anteriores, as segurados o ressarcimento ou a transferên-
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cia de crédito para terceiros nos casos definidos em lei complementar;
IX – será da competência da Justiça
estadual o julgamento das ações relativas
aos impostos;
X – a lei complementar:
a) disciplinará o regime de compensação dos impostos;
b) além do disposto no art. 150, VIII,
garantirá o aproveitamento do crédito relativo à aquisição de bens de uso e consumo
do estabelecimento;
c) disporá sobre as normas comuns
aplicáveis em todo o território nacional ao
regulamento da União, ao dos Estados e do
Distrito Federal, e ao dos Municípios;
d) poderá determinar que o imposto se
torne devido e exigível no momento da prática de atos preliminares da transferência de
propriedade de bens móveis corpóreos;
e) disporá sobre a substituição tributária;
f) regulará a concessão de diferimento
que reduza a formação de saldos credores.
§ 2º O imposto de competência da
União atenderá ao seguinte:
I – as alíquotas:
a) poderão ser seletivas ou específicas;
b) serão uniformes em todo o território
nacional;
c) poderão ser alteradas pelo Poder
Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei;
II – o contribuinte poderá abater os saldos credores acumulados da contribuição
prevista no art. 193, § 1º, I, por ele devida,
na forma e nos prazos previstos em lei.
§ 3º O imposto da competência dos
Estados e do Distrito Federal atenderá ao
seguinte:
I – terá alíquotas fixadas:
a) em resolução do Senado Federal,
de iniciativa de dois terços dos senadores
ou de dois terços dos governadores, aprovada por quatro quintos de seus membros, ouvido previamente órgão colegiado de que
trata o inciso VI, c, que decidirá por unanimidade;
b) em número máximo de cinco classes, uniformes em todo o território nacional
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por bem ou serviço, vedada a distinção en tre transferências e prestações internas, interestaduais e de importação, observado o
disposto nos incisos II e III;
II – a classe de menor alíquota, nunca
inferior a quatro por cento, será adotada
para transferências ou prestações consideradas de primeira necessidade, incluindo
gêneros alimentícios, medicamentos de uso
humano e consumo mínimo de energia elé trica e água canalizada, bem assim máquinas e implementos agrícolas, insumos agropecuários;
III – a lei estadual poderá aumentar,
por classe, em até vinte por cento, as alíquotas aplicáveis às transferências e prestações internas e de importação;
IV – a isenção será concedida pelo ór gão colegiado de que trata o inciso VI, e,
por unanimidade, com aplicação uniforme
em todo o território nacional;
V – a vedação de que trata o inciso VII
do § 1º não impede a concessão pela legislação de cada Estado:
a) de isenção nas operações internas
com os bens e serviços abrangidos pelo in ciso II;
b) de subsídios financeiros à conta do
orçamento público, inclusive através de fun dos;
VI – a lei complementar:
a) indicará o local de ocorrência das
transferências e prestações, para efeito de
cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável;
b) poderá determinar a cobrança unifí sica do imposto incidente sobre combustíveis automotivos, fixada alíquota própria, respeitada a distribuição da receita decorrente
das operações interestaduais e a nãocumulatividade;
c) disporá sobre a criação e forma de
funcionamento de órgão colegiado composto por um representante de cada Estado e
do Distrito Federal, que terá atribuição de
expedir o regulamento único e demais nor mas necessárias à administração do imposto, todos de aplicação uniforme no território
nacional, aprovados por quatro quintos de
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seus membros, sem prejuízo do disposto
nos incisos I, a, e IV;
d) vedará a adoção de norma autônoma estadual, exceto para atender a especificidades locais, cuja eficácia fica suspensa
caso alterado o regulamento nacional previsto na alínea c, no que lhe for contrário;
e) regulará a forma de concessão, pelo
órgão de que trata a alínea c, de opção pelo
abatimento de percentagem fixa a título do
montante do imposto cobrado em etapas
anteriores;
f) cominará sanções aos Estados e ao
Distrito Federal ou aos seus agentes, por descumprimento da legislação do imposto, especialmente do disposto nos §§ 1º, VII, e 5º.
§ 4º Nas transferências e prestações
interestaduais, o imposto estadual:
I – pertence ao Estado ou Distrito Federal de localização do destinatário do bem
ou do serviço;
II – terá parcela da receita de que trata
o inciso I, equivalente a quatro pontos percentuais do bem ou serviço, atribuída ao
Distrito Federal ou ao Estado de origem da
transferência ou prestação.
§ 5º Para assegurar o cumprimento do
disposto no § 4º, a lei complementar especificará as transferências e as prestações em
que se aplicará um ou outro dos seguintes
procedimentos, observado o disposto no § 6º:
I – nas transferências e prestações interestaduais:
a) destinadas a contribuinte, exceto os
mencionados na alínea b, a alíquota estadual
será reduzida a zero e a federal acrescida dos
pontos percentuais a ela correspondentes;
b) destinadas a não contribuinte ou a
contribuinte submetido a regime simplificado
que dispense a compensação prevista no §
1º, VI, o montante do imposto estadual será
devido a fundo de natureza contábil, instituído pela lei complementar, entregue aos
Estados e Distrito Federal proporcionalmente às respectivas arrecadações;
II – nas transferências e prestações interestaduais, o imposto dos Estados e Distrito
Federal será exigido por aquele onde ocorrer
o fato gerador, obedecido o seguinte:
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a) será apurada periodicamente, para
cada Estado e o Distrito Federal, a diferença
entre o montante por ele arrecadado pertencente aos demais em virtude do disposto no
§ 4º, I, e o montante arrecadado pelos demais a ele pertencente, e calculada a relação percentual da diferença em relação à
sua arrecadação;
b) os percentuais calculados nos ter mos da alínea a, referentes a cada período,
constituirão informação para período posterior, definido na lei complementar;
c) o Estado ou Distrito Federal cujo per centual for positivo, entregará a fundo de natureza contábil, instituído pela lei complementar, durante o período posterior mencionado
na alínea b, montante de recursos igual ao re sultado da aplicação do percentual à sua arrecadação do imposto no período;
d) em cada período posterior mencio nado na alínea b, os recursos do fundo pre visto na alínea e serão entregues aos Esta dos e Distrito Federal cujos percentuais se jam negativos, em proporção às diferenças
apuradas na forma da alínea a.
§ 6º Em relação às transferências e
prestações interestaduais:
I – os montantes a serem entregues
nos termos do § 5º, I, b, e II, c, não integrarão as disponibilidades de caixa do Estado
ou do Distrito Federal responsável pela entrega;
II – poderão ser estabelecidos, pela lei
complementar, outros procedimentos que
atribuam o produto da arrecadação do imposto estadual ao Estado ou ao Distrito Fe deral de localização do destinatário do bem
ou serviço.
§ 7º O imposto da competência dos
Municípios atenderá ao seguinte:
I – incidirá apenas sobre:
a) venda a varejo, inclusive de com bustíveis, exceto óleo diesel;
b) energia elétrica residencial;
c) serviços de comunicações prestados a pessoa física;
d) serviços prestados tipicamente a
consumidor final;
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II – o Senado Federal, mediante resolução aprovada por três quintos de seus
membros, de iniciativa privativa de um terço
dos senadores ou de um terço dos prefeitos,
fixará suas alíquotas mínimas e máximas;
III – será regulado em lei complementar que, inclusive:
a) definirá venda a varejo;
b) definirá os serviços de que trata o
inciso I, d, que não serão compreendidos no
imposto previsto no § 3º;
c) fixará prazos de recolhimento;
d) estabelecerá os benefícios fiscais
uniformes em todo o território nacional;
IV – poderá ser fiscalizado e cobrado
pelos Estados, por delegação do Município,
na forma da lei. (NR)”
“Art. 157. Pertencem aos Estados e ao
Distrito Federal o produto da arrecadação:
I – do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente
na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
II – da contribuição social da União prevista no art. 193, § 1º, III, quando por eles devida, por suas autarquias e pelas fundações
que instituírem e mantiverem.(NR)”
“Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I – o produto da arrecadação:
a) do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente
na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
b) da contribuição social da União pre vista no art. 193, § 1º, III, quando por eles
devida, por suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
II – ( revogado)
III – (revogado)
IV – vinte e cinco por cento do produto
da arrecadação de impostos do Estado, creditadas conforme os seguintes critérios:
a) três quartos, no mínimo, proporcionalmente, em partes iguais, ao valor adicionado na transferência de bens móveis cor póreos e na prestação onerosa de serviços
e ao consumo de energia elétrica residenci-
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al, ambos realizados em seus territórios, e à
população;
b) um vinte avos, proporcionalmente
ao produto da arrecadação dos impostos
sobre propriedade de veículos e territorial
rural, relativamente aos veículos licenciados
ou registrados e aos imóveis situados em
seus territórios;
c) até um quinto, de acordo com o que
dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. (NR)”
“Art. 159. A União entregará vinte e um
por cento do produto de sua arrecadação
dos impostos e das contribuições sociais e
de intervenção no domínio econômico, na
seguinte forma:
I – aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, dos quais:
a) oito inteiros e nove décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) nove inteiros e três décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) oito décimos por cento ao Fundo
Estadual de Fomento às Exportações e aos
Investimentos Produtivos;
II – um inteiro e dois décimos por cen to, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Nor te, Nordeste e Centro-Oeste, através de
suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, ficando assegurada ao
semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei
estabelecer;
III – oito décimos por cento, destinados
a programas de desenvolvimento nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, nes ta compreendida a área do Estado de Minas
Gerais alcançada pela legislação que disciplina o inciso II, por intermédio dos respectivos Estados e do Distrito Federal, nos termos da lei complementar.
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega
prevista neste ar tigo:
I – excluir-se-ão:
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a) as parcelas da arrecadação de imposto e de contribuição pertencentes aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I e
II, e 158, I, a e b;
b) o produto da arrecadação das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a,
e II;
II – não serão excluídas da base as
parcelas da arrecadação da União aplicadas
na forma do art. 193, §§ 1º e 2º.
§ 2º É desvinculada de órgão, fundo
ou despesa a parcela da arrecadação da
União de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput. (NR)”
“Art. 160. ...............................................
§ 1º A vedação prevista neste artigo
não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos:
I – ao pagamento de seus créditos, in clusive de suas autarquias;
II – ao cumprimento do disposto nos
arts. 198, § 2º, incisos II e III, e 212.
§ 2º O valor dos recursos retidos em
virtude do disposto no inciso I do § 1º não
poderá exceder o dos créditos. (NR)”
“Art. 161. ...............................................
I – definir valor adicionado para fins do
disposto no art. 158, IV, a;
II – estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos
fundos previstos no inciso I:
a) em suas alíneas a e b, objetivando
promover o equilíbrio socioeconômico entre
Estados e entre Municípios;
b) em sua alínea c, visando atenuar os
efeitos da não-incidência sobre exportações
e do creditamento dos bens do ativo permanente relativamente ao imposto estadual
previsto no art. 156-A;
.................................................... (NR)”
“Art. 167. ...............................................
..............................................................
IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
as vinculações expressamente previstas
nesta Constituição;
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..............................................................
§ 4º É permitida a vinculação de recei tas próprias geradas pelos impostos a que
se referem os arts. 155, 156 e 156-A, e dos
recursos de que tratam os arts. 157, 158 e
159, I, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de
débitos para com esta.(NR)”
“Art. 172-A. A lei poderá definir práticas de comércio exterior danosas à economia nacional e autorizar a cobrança de direitos compensatórios e a imposição de limitações e sanções que visem neutralizá-las ou
coibi-las.
Parágrafo único. A cobrança de direitos
compensatórios e a imposição de limitações
e sanções poderão alcançar as práticas
ocorridas a partir da data da publicação do
ato que indicar o início do processo de sua
apuração.
Art. 179. A União, os Estados, o Distri to Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno
porte, assim definidas em lei complementar,
ainda que reunidas em entidades incubadoras, tratamento jurídico diferenciado e favorecido, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias, trabalhistas e creditícias, ou pela eliminação ou redução des tas por meio de lei, preservados os direitos
fundamentais dos seus trabalhadores, ou,
ainda, por aquisições de bens e serviços
pelas administrações públicas.”
“Art. 193. ...............................................
§ 1º As ações da União no âmbito da
Ordem Social e as de amparo aos trabalhadores e às microempresas e pequenas em presas, nos termos do disposto nos arts.
239 e 240, serão financiadas por toda a so ciedade, de forma direta e indireta, mediante contribuições sociais:
I – incidente sobre a transferência de
bens móveis corpóreos e sobre a prestação
onerosa de serviços, ai incluída a cessão ou
exploração econômica de bens incorpóreos,
ainda que a transferência e a prestação se
inicie no exterior;
II – incidente sobre a receita de inter mediação financeira, seguro, resseguro, pre -
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vidência e capitalização, que for abrangida
pelo disposto no art. 156-A, § 1º, III, b;
III – das demais pessoas jurídicas, ou
a ela equiparadas na forma da lei, que não
forem contribuintes do imposto previsto no
art. 156-A, incidentes sobre a receita ou a
folha de salários;
IV – sobre a receita de concursos de
prognósticos.
§ 2º O produto da arrecadação das
contribuições de que trata o § 1º serão destinados no mínimo:
I – setenta e cinco por cento ao financiamento da seguridade social previsto no
art. 195, sendo vinte por cento desse montante destinado às ações e serviços do Sistema Único de Saúde;
II – quinze por cento ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador previsto no art. 239;
III – sete inteiros e cinco décimos por
cento às entidades de formação profissional
e de serviço social, bem assim para apoio
às microempresas e às pequenas empresas, a que se referem o art. 240.
§ 3º Os recursos não utilizados na forma do § 2º serão aplicados de acordo com
os critérios estabelecidos em lei complementar, podendo, inclusive, ser aplicados
no financiamento de programas que visem
ampliar a geração de emprego, adicionalmente aos mencionados no art. 239, § 1º,
obedecidos os critérios previstos nesse parágrafo.
§ 4º As contribuições previstas no § 1º
não serão objeto de concessão de qualquer
incentivo ou beneficio que reduza direta ou
indiretamente seu ônus, sem prejuízo do
atendimento ao disposto no art. 146, III, d.
§ 5º A contribuição de que trata o § lº,
I, será exigida segundo a mesma legislação
aplicada ao imposto da União previsto no
art. 156-A, exceto o disposto no seu § 2º, I,
c, e respeitadas as vedações de que trata o
§ 4º e o art. 150, III, b e c.
§ 6º Para efeito da apuração da contribuição de que trata o § 1º, II, devida pelas
instituições e estabelecimentos nele especificados, é facultado o abatimento das despesas com captação de recursos, sinistros e
outras que a lei indicar. (NR)”
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“Art. 195. A seguridade social será fi nanciada por toda a sociedade, de forma di reta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da
União, inclusive a destinação determinada
pelo art. 193, § 2º, I, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I – .........................................................
..............................................................
b) (revogado)
c) (revogado)
II – ........................................................
III – (revogado) .....................................
..............................................................
§ 6º (Revogado) ...................................
.................................................... (NR)”
“Art. 203. ...............................................
Parágrafo único. A União instituirá pro grama de renda mínima destinada a assegurar a subsistência das pessoas e das famílias, priorizando-se inicialmente as de baixa renda, podendo ser realizado por meio
de convênio com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na forma da lei.“
“Art. 212. ...............................................
..............................................................
§ 5º A União entregará aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios quarenta por cento do montante que aplicar em
atendimento ao disposto no caput, observa do o seguinte:
I – metade distribuído proporcional mente ao número de alunos matriculados
nas respectivas redes do ensino fundamental público;
II – metade destinado aos fundos dos
Estados, Distrito Federal e Municípios previstos nos § 6º e 7º, divididos em parcela
iguais entre os de ensino fundamental, infantil e médio, para complementar suas aplicações.
§ 6º Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios destinarão não menos de
sessenta por cento dos recursos a que se
refere o caput à manutenção e ao desenvol vimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu
atendimento e a remuneração condigna do
magistério, observado o seguinte:

79
Quinta-feira 13

36355

I – a distribuição de responsabilidades
e recursos entre os Estados e seus Municípios é assegurada, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, mediante um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, de natureza contábil;
II – o Fundo será constituído por, pelo
menos, quinze por cento:
a) do produto da arrecadação de impostos dos Estados, inclusive as parcelas
distribuídas a seus Municípios;
b) dos fundos de participação previstos no art. 159, I;
III – os recursos serão distribuídos en tre cada Estado e seus Municípios proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental.
§ 7º Os Estados destinarão não menos
de trinta por cento dos recursos a que se refere o caput a fundo próprio de manutenção
e ao desenvolvimento do ensino médio, e os
Municípios ao menos igual parcela a fundo
próprio para o ensino infantil, ambos com o
objetivo de assegurar a universalização de
seu atendimento e a remuneração condigna
do magistério.
§ 8º Uma proporção não inferior a
sessenta por cento dos recursos de cada
Fundo previsto nos §§ 6º e 7º será destinada ao pa gamento dos professores do
ensino fundamental em efetivo exercício
no magistério.
§ 9º Lei disporá so bre a organização
dos fundos mencionados neste ar tigo, os
critérios de rateio e sua fiscalização e controle, assegurada a entrega da complementação de recursos pela União nas
mesmas datas dos fundos de que trata o
art. 159. (NR)”
“Art. 239. O programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º
deste artigo, atendidas as condições e os
termos da lei, serão financiados pelo fundo
de amparo ao trabalhador, que terá recursos
provenientes da destinação determinada
pelo art. 193, § 2º, II.
..............................................................
§ 3º Aos servidores públicos e aos em pregados que percebam até dois salários
mínimos de remuneração mensal, é assegu-
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rado o pagamento de um salário mínimo
anual, computado nesse valor o rendimento
das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos programas previstos no parágrafo anterior em 5 de outubro
de 1988.
§ 4º ( revogado). (NR)”
“Art. 240. As entidades privadas de
serviço social e as de formação profissional,
vinculadas ao sistema sindical, bem assim a
de apoio às microempresas e às empresas
de pequeno porte, serão custeadas supletivamente, nos termos da lei, pela destinação
de recursos determinada pelo art. 193, § 2º,
III. (NR)”
“Art. 251. A transferência de novos en cargos aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios estará condicicionada à cor respondente transferência de recursos pela
União e pelos Estados. (NR)”
“Art. 252. A critério do desapropriante,
a desapropriação de imóvel urbano poderá
ser indenizada através da anulação de cré dito tributário inscrito em dívida ativa. (NR)”
Art. 2º O art. 76 do Ato das Disposições Cons titucionais Transitórias passa a vigorar com as se guintes alterações:
“Art. 76. É desvinculado de órgão, fun do ou despesa, no período de 2003 a 2007,
vinte por cento da arrecadação da União de
impostos e contribuições sociais, já instituídos ou que vierem a ser criados no referido
período, seus adicionais e respectivos
acréscimos legais.
§ 1º O disposto no caput deste artigo
não reduzirá a base de cálculo das transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, § 5º; 157, I;
158, I e II; e 159, I, a e b, e II, da Constitui ção, com a redação que lhe foi dada em
1988, bem como a base de cálculo das destinações a que se refere o art. 159, da Constituição. (NR)
..............................................................
§ 3º É instituído, até o final do perío do previsto no caput , o Fundo de Descen tralização da Receita da União, com o ob jetivo de saneamento financeiro das fazen das públicas es taduais e municipais e de
estabilização econômica e social, cujos re -
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cursos serão aplicados prioritariamente no
custeio das ações dos sistemas de saúde
e educação, inclusive podendo ser computados para efeito de cumprimento do disposto nos art. 212 e 198, § 2º, II e III, da
Constituição, bem como de programas de
inclusão social e de custeio do regime próprio de previdência dos servidores, observado o seguinte:
I – a União destinará ao Fundo a diferença positiva entre:
a) o montante equivalente a vinte e um
por cento do produto da arrecadação da
União de impostos e contribuições, exceto
as previdenciárias; e
b) o somatório das entregas realizadas
pela União por força do disposto no art. 159,
da Constituição, e nos arts. 90, § 4º, e 91,
caput e § 4º, deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, bem como neste parágrafo;
II – a apuração da eventual diferença
será feita mensalmente, considerando a ar recadação e as transferências mencionadas
no inciso I, realizadas no mês anterior e nos
onze meses imediatamente anteriores;
III – a entrega dos recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios será efetuada até o final do mês seguinte ao de re ferência do cálculo;
IV – a União poderá aplicar o Fundo
no custeio de transferências federais para
tais administrações públicas que não decorram de repartição constitucional e legal de
receitas;
V – é desvinculada de órgão, fundo ou
despesa a parcela da arrecadação da União
de impostos e contribuições transferida nos
termos deste parágrafo;
VI – o disposto neste parágrafo não reduzirá a base de cálculo das transferências e
destinações abrangidas pelo disposto no § lº;
VII – os efeitos deste parágrafo são re troativos a 1º de janeiro de 2004. (NR)”
Art. 3º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes
artigos:
“Art. 90. O prazo previsto no caput do
art. 84 deste Ato das Disposições Constitu-
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cionais Transitórias fica prorrogado até 31
de dezembro de 2007.
§ 1º Fica prorrogada, até a data referi da no caput deste ar tigo, a vigência da Lei
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas
alterações.
§ 2º Se o produto acumulado da arre cadação de impostos e de mais contribuições da União no mês e nos onze meses
imediatamente anteriores, for superior ao
produto da mesma ar recadação acumulado no período anterior de doze meses,
acrescido da vari a ção do índice nacional
de preços ao consumidor verificada nos últimos doze meses, a alíquota da contribuição provisória sobre movimentação ou
transmissão de valores e de cré ditos e di reitos de natureza financeira será auto ma ticamente reduzida em dois centésimos
por cento a par tir do segundo mês seguin te aquele em que for fei ta a apuração, e
assim cu mulativa e sucessivamente, até
que a alíquota seja fixada em oito centé si mos por cento.
§ 3º A contribuição de que trata o § 2º
será, nos termos da lei:
I – restituída, no todo ou em parte, ao
empregador que comprovar acréscimo de
seus recolhimentos da contribuição previs ta no art. 195, I, a, da Cons tituição, em re lação ao exercício an terior, decorrente do
aumento do número total de seus empre gados;
II – deduzida, no todo ou em parte, pe las pessoas fisicas do imposto previsto no
art. 153, III, da Constituição, apurado na de claração anual de ajuste.
§ 4º A União entregará sessenta por
cento do produto da arrecadação da contribuição de que trata o § 2º aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, para apli cação na manutenção e desenvolvimento do
sistema único de saúde, apurado e creditado no mesmo período adotado no caso dos
fundos de que trata o art. 159, da Constituição, segundo critérios de rateio e demais
condições estabelecidas em lei. (NR)”
“Art. 91. A União entregará aos Esta dos e ao Distrito Federal o montante de finido em lei complementar, de acordo com
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critérios, prazos e con dições nela deter minados, podendo con siderar as expor tações para o exterior de produtos primá ri os
e semi-elaborados, a relação en tre as ex portações e as importações, os créditos
decorrentes de aqui sições destinadas ao
ativo per manente e a efetiva manutenção
e aproveitamento do crédito do imposto a
que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da
Constituição, com a redação que lhe foi
dada em 1988.
§ 1º Do montante de recursos que
cabe a cada Estado, setenta e cinco por
cento pertencem ao próprio Estado, e vinte
e cinco por cento, aos seus Municípios, distribuídos segundo os critérios a que se refere o art. 158, parágrafo único, da Constituição, com a redação que lhe foi dada em
1988.
§ 2º Enquanto não for editada a lei
complementar de que trata o caput, em
substituição ao sistema de entrega de recursos nele previsto, permanecerá vigente o
sistema de entrega de recursos previsto no
art. 31 e Anexo da Lei Complementar nº 87,
de 13 de setembro de 1996, com a redação
dada pela Lei Complementar nº 115, de 26
de dezembro de 2002.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal
deverão apresentar à União, nos termos das
instruções baixadas pelo Ministério da Fazenda, as informações relativas ao imposto
de que trata o art. 155, II, da Constituição,
com a redação que lhe foi dada em 1988,
declaradas pelos contribuintes que realizarem operações ou prestações com destino
ao exterior.
§ 4º A lei complementar estabelecerá
um sistema de ressarcimento das eventuais
reduções da arrecadação dos Estados e do
Distrito Federal do imposto de que trata o
art. 155, II, da Constituição, com a redação
que lhe foi dada em 1988, definindo, montante e critérios de entrega de recursos, decorrentes das alterações introduzidas por
esta Emenda.
§ 5º Poder Executivo da União encaminhará projeto de lei complementar de que
trata o § 4º no prazo de noventa dias da promulgação desta Emenda.
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“Art. 92. São acrescidos dez anos ao
prazo fixado no art. 4º deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (NR)”
“Art. 93. O Poder Executivo, em até
sessenta dias contados da data da promul gação desta Emenda, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei, sob o regime
de urgência constitucional, que disciplinará
os beneficios fiscais para a capacitação do
setor de tecnologia da informação, que vigerão até 2019 nas condições que estiverem
em vigor no ato da aprovação desta Emen da. (NR)”
“Art. 94. Os regimes especiais de tributação para microempresas e empresas de pequeno porte próprios da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios cessarão
a partir da entrada em vigor do regime previsto no art. 146, III, d, da Constituição. (NR)”
“Art. 95. Do produto de sua arrecada ção dos impostos e das contribuições, excluídas as previdenciárias e as parcelas de
impostos e contribuições da União pertencentes aos Estados, Distrito Federal e Municípios por determinação constitucional, a
União entregará aos Estados e ao Distrito
Federal:
I – no mínimo, um inteiro e sete déci mos por cento para atender ao disposto no
caput do art. 91, deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
II – até sete décimos por cento, para
atender ao disposto no § 4º do art. 91, deste
Ato.
§ 1º Da destinação prevista no Inciso I,
trinta por cento serão repartidos entre os
Estados e o Distrito Federal, proporcionalmente à razão entre o produto da arrecadação do imposto previsto no art. 155, II, e o
montante das exportações de cada ente fe derativo.
§ 2º Lei complementar que dispuser
sobre o art. 91, caput, deste Ato, e sobre o
seu § 5º, poderá elevar as percentagens
previstas no caput deste artigo, aplicadas à
mesma base.
§ 3º As entregas de recursos pela
União de que trata este artigo serão apuradas e creditadas nos mesmos períodos ado-
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tados para os fundos de participação de que
trata o art. 159, da Constituição.
§ 4º Para efeito do cálculo das entre gas previstas no caput, será observado o
disposto no art. 76, § 3º, V, VI e VII, deste
Ato, com a redação dada por esta Emenda. (NR)”
“Art. 96. Até que seja exigido o imposto
da União previsto no art. 156-A, a União
continuará a cobrar o imposto sobre produtos industrializados, de que trata o art. 153,
IV, da Constituição, com a redação que lhe
foi dada em 1988, observado o seguinte:
I – será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores;
III – não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior;
IV – não estará sujeito as vedações
previstas no art. 150, III, b e c;
V – é facultado ao Poder Executivo,
atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar suas alíquotas. (NR)”
“Art. 97. Até que seja exigido pelo
Estado ou Distrito Federal o imposto a que
se refere o art. 155, IV, da Constituição, com
a redação dada por esta Emenda, a União
continuará a cobrar o imposto sobre propriedade territorial rural, de que trata o art. 153,
VI, da Constituição, com a redação que lhe
foi dada em 1988, observado o seguinte:
I – terá suas alíquotas fixadas de for ma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas;
II – não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro
imóvel;
III – será fiscalizado e cobrado pelos
Municípios que assim optarem, na forma da
lei, desde que não implique redução do im posto ou qualquer outra forma de renúncia
fiscal.
Parágrafo único. Pertence aos Municípios cinqüenta por cento do produto da arrecadação relativamente aos imóveis neles si-
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tuados, cabendo a totalidade na hipótese da
opção a que se refere inciso III. (NR)”
“Art. 98. Até que sejam exigidos os im postos previstos nos arts. 153, § 2º, IV, e
156, II, da Constituição, com a redação
dada por esta Emenda, os Estados e o Dis trito Federal continuarão a cobrar o imposto
sobre transmissão causa mortis e doação,
de quaisquer bens ou direitos, de que trata
o art. 155, I, da Constituição, com a redação
que lhe foi dada em 1988, observado o se guinte:
I – relativamente a bens imóveis e res pectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;
II – relativamente a bens móveis, títulos
e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver
domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;
III – terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;
IV – terá suas alíquotas máximas fixa das pelo Senado Federal. (NR)”
“Art. 99. Até que seja exigido o imposto
estadual previsto no art. 156-A, da Constituição, com a redação dada por esta Emenda,
os Estados e o Distrito Federal continuarão
a cobrar o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, de que trata o
art. 155, II, da Constituição, com a redação
que lhe foi dada em 1988, 1993 e 2001.
§ 1º O imposto atenderá ao seguinte:
I – será não-cumulativo, compensan do-se o que for devido em cada operação
relativa à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro
Estado ou pelo Distrito Federal;
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II – a isenção e a não-incidência, salvo
determinação em contrário da lei complementar:
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;
b) não impedirá o aproveitamento do
crédito relativo às operações anteriores, nos
termos definidos em lei complementar;
c) não acarretará anulação do crédito
relativo a insumos, nas operações anteriores à saída da indústria, de papel destinado
à impressão de jornais;
III – poderá ser seletivo, em função
da essencialidade das mercadorias e dos
serviços;
IV – resolução do Senado Federal, de
iniciativa de um terço dos senadores ou de
um terço dos governadores, aprovada por
três quintos de seus membros, estabelecerá, relativamente às operações e prestações
interestaduais, as alíquotas;
V – relativamente a operações e prestações internas, será observado o seguinte:
a) resolução do Senado Federal, de
iniciativa de dois terços dos senadores ou
de dois terços dos governadores, aprovada
por quatro quintos de seus membros, estabelecerá alíquotas uniformes em todo território nacional por operação ou serviço, em
número máximo de cinco classes, observado o disposto nas demais alíneas;
b) a menor alíquota será aplicada aos
gêneros alimentícios de primeira necessidade, aos medicamentos de uso humano, máquinas e implementos agrícolas, insumos
agropecuários, energia elétrica e água canalizada, segundo condições e listas definidas em lei complementar;
c) a maior alíquota não poderá ultrapassar a vinte e cinco por cento, ressalvado
o disposto na alínea e;
d) para a fixação das alíquotas, será
ouvido previamente pelo Senado Federal o
órgão colegiado de que trata o inciso XII, g,
que decidirá por unanimidade;
e) cada classe de alíquota poderá ser
aumentada em até vinte por cento mediante
lei estadual;
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f) a exceção da alíquota prevista na
alínea b, as demais não poderão ser inferio res à maior alíquota interestadual, ressalvado o disposto no inciso XIV;
VI – relativamente a operações e pres tações interestaduais, será observado o se guinte:
a) lei complementar poderá estabelecer procedimentos no sentido de que o im posto de competência do Estado de destino
possa ser cobrado no Estado de origem;
b) somente será considerada interes tadual a operação em que houver a efetiva
saída de mercadoria ou bem do Estado
onde se encontrem para o Estado de localização do destinatário, assim considerado
aquele onde ocorrer a entrega da mercadoria ou bem;
c) relativamente à prestação do serviço de transporte aéreo, terrestre, aquático
ou por qualquer outra via, somente será in terestadual aquela vinculada a mercadorias, bens, valores, semoventes e pessoas,
passageiros ou não, cuja contratação preveja como destino físico unidade da Fede ração diferente daquela onde se iniciou a
prestação;
VII – em relação às operações e pres tações que destinem bens e serviços a con sumidor final localizado em outro Estado,
caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna e a interestadual, na
forma de lei complementar;
VIII – na hipótese do Inciso VII, caberá
ao Estado da localização do destinatário o
imposto correspondente à diferença entre a
alíquota interna e a interestadual;
IX – incidirá também:
a) sobre a entrada de bem ou merca doria importados do exterior, a qualquer título, por pessoa física ou jurídica, ainda que
não seja contribuinte habitual do imposto,
qualquer que seja a sua finalidade, assim
como sobre o serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao Estado onde estiver
situado o domicílio ou o estabelecimento do
destinatário da mercadoria, bem ou serviço;
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b) sobre o valor total da operação,
quando mercadorias forem fornecidas com
serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;
X – não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços
prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento
do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;
b) sobre operações que destinem a
outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados, e energia elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º;
XI – não compreenderá, em sua base
de cálculo, o montante do imposto sobre
produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa
a produto destinado à industrialização ou à
comercialização, configure fato gerador dos
dois impostos;
XII – cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança
e definição do estabelecimento respon sável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de
serviços;
e) vedar a adoção de norma autônoma
estadual, exceto para atender a especificidades locais, cuja eficácia fica suspensa
caso alterado o regulamento nacional previsto na alínea g, no que lhe for contrário;
f) assegurar o aproveitamento do crédito de serviços e de mercadorias, relativamente ao montante cobrado nas operações
anteriores decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente;
g) dispor sobre a competência e o fun cionamento do órgão colegiado integrado
por representante de cada Estado e do Distrito Federal, que terá atribuição de expedir
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o regulamento único e demais normas necessárias à administração do imposto, todos
de aplicação uniforme no território nacional,
aprovados por quatro quintos de seus membros, sem prejuízo do disposto nos incisos
V, d, e XIV, a;
h) fixar a base de cálculo, de modo
que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem,
mercadoria ou serviço;
i) dispor sobre regimes especiais ou
simplificados de tributação, inclusive para
atendimento ao disposto no art. 146, III, d;
j) prever a obrigatoriedade da presta ção, por meio eletrônico, das informações
relativas a realização de cada operação e
prestação, no momento de sua realização, a
sistema integrado de informações, disponível às administrações tributárias;
XIII – no caso de que trata o inciso IX,
a, o imposto caberá ao Estado onde estiver
situado o domicílio ou o estabelecimento do
destinatário, independentemente da localização do importador;
XIV – é vedada a concessão de isen ção, redução de base de cálculo, crédito
presumido ou qualquer outro incentivo ou
benefício, fiscal ou financeiro, vinculado ao
imposto, salvo se a concessão se der:
a) pelo órgão colegiado de que trata o
inciso XII, g, por unanimidade, com aplica ção uniforme em todo o território nacional,
sem prejuízo do disposto no art. 150, § 6º,
da Constituição;
b) pela legislação de cada Estado:
1 – para atendimento do disposto no
artigo 146, III, d, sem prejuízo do disposto
em seu parágrafo único;
2 – para a concessão de isenção nas
operações internas com as mercadorias
abrangidas pelo inciso V, b;
3 – a título de subsídios financeiros à
conta do orçamento público, inclusive através de fundos, para atração de novos empreendimentos geradores de emprego e
renda no âmbito de programa de desenvolvimento local;
XV – o imposto estará sujeito ao dis posto no art. 146, III, d, da Constituição.
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§ 2º À exceção dos impostos de que
tratam este artigo e o art. 153, I e II, e da
contribuição prevista no art. 177, § 4º, da
Constituição, com a redação que lhe foi
dada em 1988 e 2001, nenhum outro imposto ou outra contribuição de intervenção no
domínio econômico poderá incidir sobre
operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de pe tróleo, combustíveis e minerais do País.
§ 3º A vedação prevista no § 2º não se
aplica às contribuições de intervenção no
domínio econômico instituídas até a publicação desta Emenda.
§ 4º A incidência do imposto sobre
energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados:
I – ocorre em todas as etapas da circulação, desde a saída do estabelecimento
produtor ou a importação até a sua destinação final;
II – em relação à energia elétrica ocorre também nas etapas de produção, de
transmissão, de distribuição, de conexão e
de conversão, até a sua destinação final;
III – não obedece ao disposto nos incisos anteriores relativamente às operações
de que trata o § 1º, X, b.
§ 5º Enquanto não for instalado o órgão colegiado de que trata o § lº, XII, g,
deste ar tigo, com a redação dada por esta
Emenda, permanecerão aplicável a legislação e a regulamentação relativa ao imposto
dos Estados e do Distrito Federal sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação vigente na data da promulgação desta Emenda.
§ 6º Pertencem aos Municípios vinte e
cinco por cento do produto da arrecadação,
que serão creditados conforme os seguintes critérios:
I – três quartos, no mínimo, proporcionalmente, em partes iguais, à população, ao
valor adicionado nas operações relativas à
circulação de mercadorias e nas prestações
de serviços e ao consumo de energia elétrica residencial, ambos realizados em seus
territórios;
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II – até um quarto, de acordo com o
que dispuser lei estadual ou, no caso dos
Territórios, lei federal.
§ 7º O critério de cálculo previsto no
inciso I do § 6º será aplicado:
I – a apenas um quarto das parcelas
dos Municípios no primeiro exercício financeiro subseqüente ao da promulgação desta
Emenda, e a metade no segundo exercício,
observados os critérios anteriormente vigentes para o cálculo da parcela restante;
os restantes das parcelas atenderão aos critérios estabelecidos pelo art. 158, parágrafo
único, I, da Constituição, com a redação que
lhe foi dada em 1988;
II – integralmente a partir do terceiro
exercício financeiro subseqüente ao da pro mulgação desta Emenda. (NR)”
“Art. 100. Até que seja exigido o imposto
municipal previsto no art. 156-A, § 7º da
Constituição, com a redação dada por esta
Emenda, os Municípios e o Distrito Federal
continuarão a cobrar o imposto sobre serviços
de qualquer natureza, não compreendidos no
imposto previsto no art. 99, definidos em lei
complementar, de que trata o art. 156, III, da
Constituição, com a redação que lhe foi dada
em 1988, 1993, 2000 e 2002.
Parágrafo único. Cabe à lei comple mentar:
I – fixar as suas alíquotas máximas e
mínimas;
II – excluir da sua incidência exporta ções de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições
como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. (NR)”
“Art. 101. Enquanto não for arrecadado
pela União o seu
imposto previsto no art. 156-A, da
Constituição, com a redação dada por esta
Emenda, a União entregará:
I – do produto da arrecadação dos im postos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e nove por cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
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b) vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em
programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os
planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a
metade dos recursos destinados à região,
na forma que a lei estabelecer;
d) dois por cento, destinado a programas de desenvolvimento nas regiões Norte,
Centro-Oeste e Nordeste, nesta compreendida a área do Estado de Minas Gerais alcançada pela legislação que disciplina a alínea c, por intermédio dos respectivos Esta dos e do Distrito Federal, nos termos de lei
complementar;
II – do produto da arrecadação do
Imposto sobre Produtos Industrializados,
dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;
III – vinte e cinco por cento do produto
da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art.
177, § 4º, para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a
destinação a que refere o inciso II, c, do re ferido parágrafo.
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a
ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da Arrecadação do
Imposto de Renda e Proventos de Qualquer
Natureza pertencente aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I, a.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte
por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes,
mantido, em relação a esses, o critério de
partilha nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos termos do
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inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único.
§ 4º Do montante de recursos de que
trata o inciso III que cabe a cada Estado,
vinte e cinco por cento serão destinados aos
seus Municípios, na forma da lei a que se
refere o mencionado inciso.
§ 5º Até que lei complementar dispo nha sobre o art. 159, III, da Constituição, a
União entregará os recursos ali previstos
aos Estados, rateados proporcionalmente
ao inverso da receita tributária própria por
habitante e do índice de desenvolvimento
humano, observados prazos e condições
aplicados aos demais fundos previstos na
mesma disposição constitucional. (NR)”
“Art. 102. Pelo mesmo período em que
for aplicado o disposto no art. 101 deste Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, pertencem:
I – aos Estados e ao Distrito Federal,
vinte por cento do produto da arrecadação
do imposto que a União instituir no exercício
da competência que lhe é atribuída pelo art.
154, I, da Constituição;
II – aos Municípios cinqüenta por cento
do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veículos licenciados ou registrados em seus territórios. (NR)”
“Art. 103. Até que sejam exigidos o im posto federal previsto no art. 156-A e as
contribuições sociais previstas no art. 193, §
1º, I, II e III, da Constituição, com a redação
dada por esta Emenda, a União cobrará as
seguintes contribuições sociais destinadas a
financiar a seguridade social, de que trata o
art. 195, caput, da Constituição, com a re dação que lhe foi dada em 1988:
I – do empregador, da empresa e da
entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a receita ou o faturamento, prevista
no seu inciso I, b, com a redação que lhe foi
dada em 1988 e 1998, podendo incidir tam bém sobre a importação;
b) o lucro, prevista no seu inciso I, c,
com a redação que lhe foi dada em 1988;
II – sobre a receita de concursos de
prognósticos.
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§ 1º Contribuições incidentes na forma
dos incisos I, a, serão não-cumulativas.
§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º inclusive na hipótese de substituição gradual, total
ou parcial, da contribuição incidente na forma
do art. 195, I, a, da Constituição, pela incidente sobre a receita ou o faturamento a que se
refere o inciso I, a, do caput deste artigo.
§ 3º Aplica-se às contribuições previstas no caput o disposto no art. 195, § 9º, da
Constituição.
§ 4º Lei poderá prever a incidência unifásica, por substituição tributária, das contribuições incidentes na forma do inciso I, a.
§ 5º As contribuições estarão sujeitas ao
disposto no art. 146, III, d, da Constituição.
(NR)”
“Art. 104. Enquanto não forem aplicadas pela União as entregas de recursos na
forma disposta no art. 159, da Constituição,
com a redação dada por esta Emenda, o
ensino fundamental público terá como fonte
adicional de financiamento a contribuição
social do salário-educação, recolhida pelas
empresas, na forma da lei, nos termos do
art. 212, § 5º, da Constituição, com a redação que lhe foi dada em 1996.
§ 1º A contribuição do salário-educação passará a ser exigida na forma de um
adicional, nunca inferior a sete por cento, ao
que for pago à União a título da contribuição
prevista no art. 103, I, a, deste Ato das Dis posições Constitucionais Transitórias.
§ 2º Pertence aos Estados e ao Distrito
Federal o produto da arrecadação da contribuição do salário-educação realizada em seu
território, que repartirá os recursos entre ele e
seus Municípios proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes de ensino
fundamental e educação infantil.
§ 3º Salvo determinação em contrário
da Legislação que disciplinar os incisos dos
§§ 6º a 9º do art. 212, da Constituição, será
observado o seguinte:
I – o disposto no art. 60 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
bem assim a legislação que o regulamentou, permanecerá em vigor, inclusive após o
prazo previsto no referido artigo;
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II – a União entregará aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios os recursos de que trata o art. 212, § 5º, II, da Constituição, com a redação dada por esta
Emenda:
a) no caso do ensino fundamental,
para os fundos dos Estados em que o valor
por aluno de sua receita própria seja inferior
ao valor médio nacional, proporcionalmente
à diferença entre tais valores;
b) no caso do ensino infantil, para
cada fundo municipal, e no caso do ensino
médio, para cada fundo estadual, em ambos
os casos, proporcionalmente à população
na respectiva idade escolar e ao inverso da
razão entre a receita própria destinada a
cada fundo e àquela população. (NR)”
“Art. 105. Até que passem a ser trans feridos ao fundo de amparo ao trabalhador
os recursos destinados na forma do art.
193, § 2º, II, da Constituição, com a redação
dada por esta Emenda, a arrecadação decorrente das contribuições para o Programa
de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970,
e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei
Complementar nº 8, de 3 de dezembro de
1970, continuará a financiar, nos termos que
a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o art. 239,
§ 3º, da Constituição.
§ 1º As contri bu i ções aten de rão ao
dis pos to no art. 103, I, a, e §§ 1º e 4º,
deste Ato das Dis po si ções Consti tu ci o na is Tran si tó ri as, quando exigi das de pes so as jurídicas de dire i to privado e com fina li dade lu crativa.
§ 2º Pertence à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios o pro duto da arrecadação das con tribuições
previstas neste ar tigo, devidas por eles,
suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem, a ser aplicado
em ações e ser viços de amparo aos respectivos ser vidores pú blicos, inclusive
para efeito de formação pro fissional e de
pagamento de benefícios previdenciários e
assistenciais.
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§ 3º As contribuições estarão sujeitas
ao disposto nos arts. 146, III, d, e 149, § 5º,
da Constituição. (NR)”
“Art. 106. As contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de
serviço social e de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical, de que trata
o art. 240 da Constituição, com a redação
que lhe foi dada em 1988, bem como o adicional destinado a entidade de apoio às mi croempresas e às pequenas empresas, se rão exigidas até que as entidades passem a
receber os recursos previstos no art. 193, §
2º, III, da Constituição, com a redação dada
por esta Emenda.
Parágrafo único. As contribuições passarão a ser exigidas, em conjunto, na forma
de um adicional, nunca inferior a dez por
cento, ao que for pago à União a título da
contribuição prevista no art. 103, I, a, deste
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (NR)”
“Art. 107. As destinações de recursos
determinadas pelos arts. 198, § 2º, e 212, e
as vedações de que tratam os arts. 160 e
167, IX, ambos da Constituição, serão apli cadas aos recursos entregues ou pertencentes aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios nos termos dos arts. 99, §
6º, 101 e 102 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. (NR)”
“Art. 108. A lei complementar que disciplinar os impostos previstos no art. 156-A,
da Constituição Federal, na redação dada
por esta Emenda, disporá sobre o regime de
transição, observado o seguinte:
I – poderá prever a implantação gradual, por mercadoria, bem ou serviço, do tratamento tributário dispensado às transferências e prestações interestaduais;
II – fixará prazos máximos de vigência
para incentivos e benefícios fiscais, definindo também as regras vigentes à época da
concessão, que permanecerão aplicáveis;
III – poderá criar fundos ou outros me canismos necessários à consecução da
transição;
IV – reduzirá as alíquotas interestaduais vigentes na data da promulgação desta
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Emenda, no decurso de prazo não inferior a
dez anos, gradativa e proporcionalmente,
até que seja alcançada a parcela da receita
definida na forma do art. 156-A, § 4º, II, da
Constituição, com a redação dada por esta
Emenda.
V – não estarão sujeitos ao disposto no
art. 150, III, c, da Constituição Federal. (NR)”
Art. 4º A redação do art. 99, § 1º, X, a, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, so mente produzirá efeitos a partir da edição da lei
complementar de que trata o art. 91 do mesmo Ato.
Art. 5º As alte ra ções na re da ção dos arts.
150, VII e VIII, da Cons ti tu i ção, so men te pro du zi rão efe i tos a par tir da edi ção da lei com ple men tar
de que tra ta o art. 91 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as e do exer cí cio fi nan ce i ro de 2005.
Art. 6º Aplica-se o art. 34 § 3º, 4º, e 5º, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias às si tuações decorrentes desta Emenda.
Art. 7º Ressalvado o disposto nos arts. 4º e 5º e
nos § 1º, 2º e 3º esta emenda entra em vigor em 1º de
janeiro do ano subseqüente ao de sua promulgação.
§ 1º Entram em vigor na data da publicação desta Emenda Constitucional:
a) as alterações relativas aos seguin tes dispositivos da Constituição: art. 52, § 2º;
art. 145, III, IV e V, e § 5º; art. 146, parágrafo
único, V, VI e VII; art. 148, § 2º; art. 149, ca put; art. 150, § 5º; art. 151, III e IV; art. 153,
§ 2º, III; art. 154, I; art. 155, § 7º, III; art. 160,
§ 1º, II, e § 2º; art.172-A; art. 179; art. 203,
parágrafo único;
b) os seguintes dispositivos do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias: art.
76, § 3º; art. 90, § 3º e 4º; e arts. 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107 e 108.
§ 2º Entram em vigor a partir 10 de janeiro de
2005:
a) as alterações relativas aos seguin tes dispositivos da Constituição: art. 145, §
3º, 4º, 6º, 7º e 8º; art. 149, § 5º; art. 150, §
6º; art. 251; e art. 252;
b) o § 2º do art. 90 do Ato das Disposi ções Constitucionais Transitórias.
§ 3º Entram em vigor a partir 1º de janeiro de
2007 as alterações relativas aos seguintes dispositi -
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vos da Constituição, com a redação dada por esta
Emenda: o art. 153, VIII, § 2º, IV, § 5º § 6º, e seus
incisos I e II, § 7º §8º, e seus incisos I e II; o art. 155,
IV e V, § 7º, e seus incisos I, II, III e IV, § 8º, e seus
incisos I e II; o art. 156-A; o art. 157, I e II; o art. 158,
1. a e b, IV, e suas alíneas a, b e c, o art. 159, I, a,
b e c, II, III, 1º, I, a e b, II, § 2º o art. 161, I, II, a e b;
o art. 167, IV, e 4º o art 193 § 1º, I, II, III e IV, § 2º, I,
II e III § 3º 4º 5º e 6º; o art. 212, § 5º I e II, § 6º, I II, a
e b, III, § 7º 8º e 9º; o art. 239, § 3º; e o art. 240.
Art. 8º Ficam revogados:
I – o in ciso II do § 3º do art. 84 do
Ato das Dis posições Constitucionais Transi tó ri as;
II – a alínea e, do inciso XII do § 2º do
art. 155 da Constituição, a partir da produção dos efeitos dos dispositivos a que se refere o § 1º do artigo 7º.
III – o inciso II do art. 148; os § 1º, 2º,
3º e 4º do art. 149; a alínea h, do inciso XII
do § 2º e os § 4º e 5º do art. 155 e o § 6º do
art. 195 da Constituição;
IV – o art. 149-A; os in ci sos IV e VI,
e os § 3º e 4º do art. 153; os in ci sos I e II,
e os § 1º, 2º, 3º 4º e 5º do art. 155; o in ciso III e o § 3º do art. 156; os in ci sos II e
III do art. 158; as alí ne as b e c, do in ciso
I e o in ci so III do art. 195; e o § 4º do art.
239 da Cons ti tu i ção, com a re da ção que
lhe foi dada em 1988, bem como os arts.
76 e 90 do Ato das Dis po si ções Cons ti tuci o na is Tran si tó ri as, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2007.
Sala da Comissão, – Tasso Jereissati, Senador.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
....................................................................................
VIII – comércio exterior e interestadual;
....................................................................................
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá ar ticular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e
à redução das desigualdades regionais.
§ 1º Lei complementar disporá sobre:
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I – as condições para integração de regiões em
desenvolvimento;
II – a composição dos organismos re gionais
que executarão, na forma da lei, os planos regiona is, integrantes dos planos na cionais de de senvolvi mento econômico e social, aprovados juntamente
com estes.
§ 2º Os incentivos regionais compreenderão,
além de outros, na forma da lei:
I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros
itens de custos e preços de responsabilidade do Po der Público;
II – juros favorecidos para financiamento de ati vidades prioritárias;
III – isenções, reduções ou diferimento temporá rio de tributos federais devidos por pessoas físicas ou
jurídicas;
IV – prioridade para o aproveitamento econômi co e social dos rios e das massas de água represadas
ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a
secas periódicas.
§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União
incentivará a recuperação de terras áridas e coopera rá com os pequenos e médios proprietários rurais
para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de
água e de pequena irrigação.
....................................................................................
Art. 171. Revogado pela Emenda Constitucional
nº 6, de 15-8-95
....................................................................................
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras ge rações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
I – preservar e restaurar os processos ecológi cos essenciais e prover o manejo ecológico das espé cies e ecossistemas;
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III – definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem es pecialmente protegidos, sendo a alteração e a su pressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade
dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente ca usadora de sig -
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nificativa de gradação do meio ambiente, es tudo
prévio de impacto ambiental, a que se dará publici dade;
V – controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente;
VI – promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiemte;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma de lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, povoquem a extinção de espécies ou
submetem os animais a crueldade.
§ 2º – Aquele que explorar recursos minerais
fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão
público competente, na forma da lei.
§ 3º – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os nfratores, pes soas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
os danos causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Gros sense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e
sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preser va ção do meio
ambiente, in clusive quanto ao uso dos recursos na turais.
§ 5º São indis po ní ve is as ter ras devolutas ou
arrecadadas pe los Estados, por ações discrimina tórias, ne cessárias à proteção dos ecos sistemas
naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear
deverão ter sua localização definida em lei federal,
sem o que não poderão ser instaladas.
LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002
Dispõe sobre a expansão da oferta
de energia elétrica emergência, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
de Energia Elétrica (PROINFA), a Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica, dá nova redação às Leis nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, nº 9.648, de 27 de maio de 1998,
nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº
5.655, de 20 de maio de 1971, nº 5.899, de
5 de julho de 1973, nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, e dá outras providências.
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PARECER Nº 1.711, DE 2003
Da Comissão de Fiscalização e Con trole sobre o Diversos nº 17, de 1998
(MSG nº 902/98 na origem), de iniciativa
do Presidente da República, que encaminha relatório sobre a Retribuição Adicional Variável – RAV, correspondente ao 2º
semestre de 1997.
Relator: Senador Ney Suassuna
I – Relatório
1.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Contro le o Diversos nº 17, de 1998, do Ministério da Fazen da, que encaminha cópia do relatório sobre a Retribu ição Adicional Variável – RAV, correspondente ao 2º
semestre de 1997.
O processo chegou ao Senado em 29 de julho
de 1998 e foi encaminhado a esta Comissão no dia 3
de agosto daquele mesmo ano.
Em 27 de outubro de 1998 foi nomeado Relator
o Senador Eduardo Suplicy, sendo a relatoria transferida, em 3 de março de 1999, para o Senador Hugo
Napoleão, em 10 de abril de 2001, para o Senador
Romero Jucá, em 31 de maio de 2001, para o Sena dor Francelino Pereira, em 28 de fevereiro de 2002,
para a Senadora Heloísa Helena, e, em 27 de feverei ro de 2003, para este Senador.
Em abril de 1999 foi oferecido parecer pelo en tão Senador Hugo Napoleão, porém não foi submeti do à apreciação desta Comissão.
1.2. Análise da Matéria
Em 1975, por meio do Decreto-Lei nº 1.437, foi
criado o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das atividades de Fiscalização –
FUNDAF, que se destinava à aplicação dos recursos
das multas arrecadadas pela Secretaria da Receita
Federal.
Em 1988, a Lei nº 7.711, instituiu a obrigatorie dade de se informar o Poder Legislativo sobre as aplicações de recursos destinados àquele fundo e deter minou a transferência uma parcela da arrecadação
das multas que compunham o fundo ao pagamento
da Retribuição Adicional Variável – RAV, aos servido res da carreira de fiscalização e tributação.
A finalidade precípua da RAV era de estimular a
produtividade das carreiras de fiscalização, gerando
melhor remuneração aos servidores, condizente com
a elevação da receita pública derivada.
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A RAV é distribuída entre os servidores em duas
parcelas: uma geral, ou plural (30%), contemplando o conjunto de ocupantes dos quadros do órgão, e outra individual (70%), conforme aferição pessoal de desempenho.
Ocorreu, porém, que, por meio da Resolução nº
1/1995, do Conselho de Administração da RAV, o percentual que era de 30% passou a ser de 45%, o que
gerou controvérsias entre os ministérios envolvidos,
até a edição do Decreto nº 2.017/1996, que normatizou a matéria, extinguindo a polêmica.
Nova questão foi suscitada em 1992, quando da
edição da Lei nº 8.447/92, que limitava o valor individual da RAV à remuneração percebida por um almirante de esquadra; o limite perdurou até 1994, quan do foi editada a Medida Provisória nº 747, que revogou aquela norma, e estabeleceu como patamar máximo o correspondente a 90% da remuneração devida a Ministro de Estado.
Em decorrência desses limites, os valores glo bais devidos originários da base de cálculo da RAV
não puderam ser acrescidos à remuneração dos servidores, razão por que a Comissão de Administração
da RAV determinou o pagamento linear da parcela a
todos os integrantes da carreira.
Após abordar a avaliação das atividades da Secretaria da Receita Federal, o relatório apresenta sua
conclusão, enfatizando a importância da RAV como
fonte de 90 por cento da remuneração do pessoal da
carreira de auditoria daquele órgão.
Visto ser a RAV oriunda das multas aplicadas
aos maus contribuintes, conclui-se que ela não onera
os cofres públicos e que sua sistemática tem, inclusive, servido de modelo à remuneração de servidores
fazendários de outros entes da Federação.
Outro ponto destacado é que a RAV não representa mais do que 0,74% do montante tributário arrecadado,
o que demonstraria sua pouca relevância frente ao benefício econômico que se produz para a União.
II – Voto do Relator
Tendo se verificado o conteúdo do relatório em tela,
observa-se que não há qualquer providência a ser tomada no âmbito da presente Comissão, senão, a de informar aos Senhores Senadores os fatos que, resumidamente, foram abordados do texto do presente parecer.
Em face disto, portanto, opino no sentido de que
seja conhecida a matéria e enviada ao arquivo.
Sala da Comissão, 28 de outubro de 2003.–
Aelton Freitas, Pre sidente Eventual – Ney Suas suna , Relator – Heloísa He lena – Antonio Carlos
Valadares – Ana Júlia Ca repa – Delcídio Ama ral
– Luiz Otavio – César Borges – Efraim Morais –
João Ribeiro.
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DOCUMENTO
ANEXADO
PELA
SECRERIA-GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

I – Relatório
Por meio da Mensagem nº 902 (na origem), de
27 de julho de 1998, o Excelentíssimo Senhor Presi dente da República encaminhou ao Congresso Naci onal o Relatório sobre a Retribuição Adicional Variá vel – RAV, correspondente ao 2º semestre de 1997.
Enfatiza a Mensagem que o envio visa a atender o
disposto no art. 6º, § 1º, da Lei nº 7.711, de 22 de de zembro de 1988.
Cumpre ressaltar que com o final da legislatura
anterior, ao término do exercício passado, os proces sos em tramitação na Comissão de Fiscalização e
Controle foram redistribuídos. Desta sorte, fomos in cumbidos de examinar e emitir parecer circunstancia do sobre a matéria em comento, nos termos do art. 2º
da Resolução nº 46/93 – Senado Federal.
O Relatório enviado pelo Poder Executivo com preende basicamente três seções, quais sejam, con siderações gerais relativas à RAV, desempenho institucional da Secretaria da Receita Federal no decorrer
do período em tela e legislação correlata. Destaque-se, preliminarmente, que não abrange as demais
ações custeadas com recursos do FUNDAF (Fundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das
Atividades de Fiscalização)1. Passamos a expor, sin teticamente, os pontos mais relevantes da documen tação recebida; em seguida, analisamos alguns as pectos importantes, a nosso juízo, envolvidos com o
tema.
I.1 – Aspectos gerais relacionados à RAV
A RAV foi instituída pela Lei nº 7.711/88 e regu lamentada por um grande número de normas infrale gais. Consiste em uma gratificação devida mensal mente às carreiras de Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional, de nível superior, e de Técnicos do Tesouro
Nacional, nível médio, ambas com lotação na Secre taria da Receita Federal–SRF. Atualmente, perfaz
aproximadamente 90% da remuneração total auferi da por essas categorias.
1 Instituído pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro de
1975.
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A finalidade essencial da criação desse mecanismo, tal qual positivada no diploma legal retrocitado,
foi a melhoria do desempenho da administração dos
tributos federais, vinculando o resultado da ação fis cal à remuneração percebida pelos servidores incumbidos do exercício desse dever legal. A Retribuição
Adicional Variável compreende duas parcelas, plural
e individual. A plural é paga com base na eficiência
das unidades integrantes da Receita Federal, ao passo que a parcela individual tem como desiderato avaliar individualmente cada servidor.
Até recentemente os recursos destinados ao
custeio da RAV provinham das multas, juros de mora
e respectiva correção monetária incidentes sobre os
tributos e contribuições administrados pela SRF, de duzidas as transferências constitucionais aplicáveis
(FPE e FPM)2. Esses recursos tornavam-se receita
do Fundaf, sendo utilizados no pagamento da Gratificação. Além disso, o Decreto nº 839/93 autorizou a
utilização dos demais recursos do Fundaf para aten der a despesas com a RAV.
Com o advento da Lei nº 9.530, de 10-12-97, os
juros de mora passaram a ser destinados à amortização da dívida pública federal, estando excluídos, por
conseqüência, do rol de fontes de receita do Fundaf.
Importa salientar que pela sistemática atual, o mon tante líquido apurado apenas com a cominação de
multas aos infratores da legislação tributária é bastante superior ao gasto total com o pagamento da
Gratificação 3
Quanto ao cálculo da RAV, após uma série de
atos normativos e discussões acerca da melhor forma
de definição de uma sistemática realmente motivadora para a atuação dos agentes fiscais, surgiu no ordenamento positivo a Medida Provisória nº 831/95, a
qual contou com inúmeras reedições antes de sua
conversão na Lei nº 9.624/98. Em seu art. 8º esta es pécie normativa determinou um teto para o valor da
RAV, equivalente a oito vezes o maior vencimento básico da carreira respectiva. Diante disso, a SRF optou
por determinar o pagamento da RAV linearmente
pelo valor máximo permitido pela legislação aos seus
beneficiários. Ou seja, regra geral, todos os servidores das carreiras de fiscalização tributária são avaliados pelo máximo consentido no modelo, não havendo
uma real aferição da eficiência profissional.
2 Exclusive, portanto, as contribuições sociais arrecadadas pelo
INSS.
3 Conforme o Relatório do Poder Executivo tem-se: valor arrecadado a título de multas no 2º semestre de 1997 de R$504,1 mi lhões e gasto total no mesmo semestre com a RAV de R$243,0
milhões.
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I.2 – Desempenho global da Secretaria da Recei ta Federal
No 2º semestre de 1997, a arrecadação dos impostos e contribuições administradas pela SRF atin giu a importância de R$56.252,4 milhões, represen tando um crescimento nominal de 10,71% em relação
ao 1º semestre de 1997. Em contrapartida, o valor de
multas arrecadadas caiu 2,25% em termos nominais,
atingindo R$504,1 milhões no período sub examen.
Mister salientar que se trata de bases comparativas
imperfeitas, porquanto se confrontam períodos diferentes do ano, desprezando-se conhecidos efeitos
sazonais de flutuação no nível de atividade econômi ca e na disponibilidade do quadro de agentes fiscais
em virtude de concentração de férias em determina da fase do ano.
De toda sorte, destacamos a seguir o desem penho da arrecadação dos principais impostos e
contribuições administradas pela SRF no 2º semes tre de 1997 em contraposição ao semestre anterior.

Na comparação anual, a máquina tributária fe deral da SRF arrecadou em 1997, nominalmente, cerca de 18,5% a mais que o registrado em 1996. E ne cessário mencionar a entrada em vigor da cobrança
da CPMF em 23-1-97, tributo com considerável efeito
fiscal (representou aproximadamente 6,1% da arre cadação de 1997).
Outrossim, a atividade de fiscalização foi responsável, no período de julho a dezembro de 1997, pela apuração de crédito tributário no valor de R$7.405,0 milhões,
provenientes da execução de 14.272 procedimentos fis cais. O montante apurado, não obstante, representou um
decréscimo de cerca de 29,6% em relação ao período de
janeiro a junho do mesmo ano.
O Relatório assevera que deve ser considerado
no exame desses resultados “a elevada substituição
de mão-de-obra experiente, que se retirou por apo sentadoria, por mão-de-obra sem experiência de fis calização, que ingressou pela nomeação de novos
auditores concursados.”
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I.3 – Análise do Relatório enviado pelo Poder
Executivo
Desde logo, percebe-se um vácuo normativo no
disciplinamento das regras a serem seguidas para a
tramitação (e a própria definição de conteúdo) desses
relatórios oriundos do Poder Executivo. Não há parâmetros a serem seguidos, prazos a serem cumpridos
e ritos oficialmente instituídos para a análise dessas
documentações. Isso pode gerar uma certa ineficácia
nas ações fiscalizadoras a cargo do Parlamento,
transmudando-se esses relatórios em meros instrumentos burocráticos de pouca valia para o controle
externo. Torna-se premente, portanto, o preenchimento desta lacuna normativa para que o Congresso
Nacional possa exercer de forma efetiva sua função
constitucional fiscalizadora dos recursos públicos.
Além disso, cabe realçar a ausência, na documentação remetida ao Parlamento, de informações relativas às outras aplicações do Fundaf (exclusive RAV).
Nesse sentido, o art. 6º da Lei nº 7.711/88 é suficientemente explícito ao dispor que o Relatório deve detalhar
a aplicação do Fundo, especificando metas e avaliando
resultados. Lamentavelmente, não conseguimos identificar, no conteúdo recebido, as ações do FUNDAF não
relacionadas ao pagamento da gratificação.
A título de informação, a programação orçamentária do FUNDAF contempla uma série de fontes vinculadas, tais como 131 – Selos de controle, lojas francas, 139 – Alienação de bens apreendidos, 157 – Receitas de honorários de advogados e 158 – Multas incidentes sobre receitas administradas pela SRF. De
todas essas, o pagamento da RAV tem se restringido
à utilização da fonte 158. 4 Isso evidencia que o Congresso Nacional não recebe formalmente os dados
relacionados a uma vasta gama de ações executadas
pelo Fundo, apesar da exigência legal. Configura-se,
assim, o descumprimento parcial do dispositivo legal
aplicável, patenteando-se a incompletitude substancial do relatório apresentado.
Percebemos, ademais, que muito embora haja
conveniência em se associar a remuneração das carreiras à produtividade pessoal e institucional, a sistemática
atual de pagamento da RAV não funciona efetivamente
como aferidor do desempenho dos servidores. Inexistem
estímulos remuneratórios baseados em resultados alcançados individualmente, porquanto todos recebem o
máximo valor legalmente permitido. Faz-se vital uma re estruturação do modelo, com a implantação de um sistema que premie, de fato, os bons profissionais.
4 Pelos dados de execução orçamentária de 1997, disponibilizados pelo Prodasen na Internet, a fonte 158 representa menos de
50% do montante liquidado pelo FUNDAF.
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II – Voto
Ante os argumentos expostos, somos por que
esta Comissão tome conhecimento do presente Rela tório e delibere:
a) pelo envio de ofício ao Ministro de
Estado da Fazenda recomendando que os futuros relatórios apresentem informações sobre todas as ações executadas pelo FUNDAF, conforme determina o art. 6º da Lei nº 7.711/88;
b) pela realização de estudos no âmbi to desta Comissão, com vistas a normatizar
o conteúdo mínimo desses relatórios e disciplinar a respectiva análise e deliberação
do Congresso Nacional;
c) pelo arquivamento do presente pro cesso.
Sala da Comissão,
de abril de 1999. – Se nador Hugo Napoleão, Relator – Senador Romero
Jucá, Presidente.
PARECER Nº 1.712, DE 2003
Da Comissão de Fiscalização e Controle sobre o Aviso nº 119 de 2000, (nº
3.921/2000, na origem) do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da De cisão nº 498/2000, relativa à auditoria realizada na Superintendência da Receita Federal do Paraná, referente à licitação para
permitir a prestação de serviços públicos
de movimentação e armazenagem de mercadorias na Estação Aduaneira Interior, a
ser instalada na Grande Curitiba.
Relator Ad Hoc: Senador Luiz Otávio
I – Relatório
1.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Con trole o Aviso nº 119 de 2000, do Tribunal de Contas
da União, que encaminha cópia da Decisão nº
498/2000, relativa à auditoria realizada na Superin tendência da Receita Federal do Paraná, referente
à licitação para permitir a prestação de serviços pú blicos de movimentação e ar mazenagem de merca dorias na Estação Adu aneira Interi or, a ser instala da na Grande Curi ti ba.
O processo adentrou no Senado em 4 de julho
de 2000 e foi encaminhado para esta Comissão em 9
de agosto daquele ano.
Sucessivamente foram designados relatores a
Senadora Heloísa Helena, em 3 de outubro de 2001,
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e Valmir Amaral, em 11 de março de 2002, tendo este
último devolvido o processo sem parecer em 20 de
dezembro de 2002.
Em 27 de fevereiro de 2003 este Senador foi nomeado relator.
1.2. Análise da Matéria
O processo no TCU nasceu de representação
formulada por licitante a respeito da licitação realizada pela Superintendência da Receita Federal no Pa raná, destinada à contratação de empresa permissionária para prestação de serviço de armazenagem de
mercadorias na Estação Aduaneira Interior.
Em auditoria realizada pelo Tribunal, observou-se a utilização de edital-padrão, que continha critérios de pontuação que possibilitavam a adjudicação
a empresa cuja proposta fosse menos vantajosa.
No exame das propostas, observou-se ter sido
aceita proposta inexeqüível e financeiramente incompatível com os objetivos da licitação, contendo preços
simbólicos para os serviços licitados.
Verificou-se, ainda, a não-indicação, tanto no
edital como no respectivo contrato, dos bens reversíveis, contrariamente ao que preconiza a legislação
própria.
Diante dos fatos acima citados resumidamente,
o TCU decidiu:
1. Fixar prazo de 15 (quinze) dias para
que a Superintendência Regional da Receita
Federal – 9ª Região Fiscal promova a anulação da Concorrência SRF/SRRF/9ª RF nº
2/98, em razão do descumprimento dos arts.
3º e 44 § 3º, da Lei nº 8.666/93 e arts. 15, 18,
inciso X, e 23, inciso X, da Lei nº 8.987/95.
2. Determinar à Secretaria da Receita
Federal que:
a) promova alterações na minuta de edital referentes às permissões dos serviços públicos de armazenagem e movimentação de
mercadorias em Estações Aduaneiras Interiores, de forma a modificar os critérios de pontuação das propostas atualmente utilizados, que
atribuem notas para as propostas com base na
menor tarifa dentre as apresentadas pelos licitantes, uma vez que tal metodologia inviabiliza
a escolha da proposta mais vantajosa, contrariando, assim o que dispõem os arts. 18, inciso
X, e 23, inciso X, da Lei nº 8.987/95;
b) abstenha-se de dar inicio a novos
procedimentos licitatórios para as permissões em foco, até que sejam promovidas as
alterações de que trata o item anterior.
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II – Voto do Relator
O que se verificou no caso em tela merece uma
especial atenção diante do fato de que o TCU prontamente, e atendendo a representação formulada por licitante, auditou e tomou as providências destinadas a
evitar que fosse adjudicada uma licitação tendenciosa
e temerária.
Os critérios exigidos em lei para a tomada de
decisão em processos licitatórios não podem ser
afastados ou extrapolados por interesses pessoais.
Desta forma, cumpre salientar a eficácia e a efi ciência do trabalho daquela Corte, mesmo diante de
irregularidades que lhe são comunicadas por interes sados no próprio procedimento licitatório.
Quanto à Comissão, nada a fazer senão conhe cer da matéria e encaminhá-la ao arquivo.
Sala da Comissão, 29 de outubro de 2003. – Senador Ney Suassuna, Presidente – Luiz Otávio, Re lator – Heloísa Helena – Antonio Carlos Valadares
– Aelton Freitas – César Borges – Efraim Morais –
João Ribeiro – Ana Júlia Carepa – Delcídio Amaral
– Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Os pareceres lidos vão à publicação.
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Sobre a mesa, projetos de decreto legislativo recebidos da Câmara dos Deputados que será lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 822, DE 2003
(nº 2.599/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Maria, Rainha da Paz, a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Resplendor, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 54, de 17 de Janeiro de 2002, que autoriza a
Associação Maria, Rainha da Paz, a executar, por dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Resplendor, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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RELATÓRIO Nº 33/2001-DOSR/SSR/MC
Referência:
Processo
nº
53.710.000.408/99 de 12-4-1999.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do bServiço
de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Maria, Rai nha da Paz, localidade de Resplendor, Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. Associação Maria, Rainha da Paz, inscrito no
CGC sob o número 01.151.511/0001-77, no Estado
de Minas Gerais, com sede na Rua Olegário Maciel,
nº 470, CEP: 35.230-000, Cidade de ResplendorMG, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Co municações, por meio de requerimento datado de 9
de abril de 1999, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple -
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mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 2 a 96, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo circulo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua Olegário Maciel, nº
470, Cidade de Resplendor, Estado de Minas Gerais,
de coordenadas geográficas em 19º19’36”S de latitude e 41º15’21”W de longitude, consoante os dados
constantes no aviso no DOU de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 73 a 76, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”.
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11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal; situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.11, (Projeto Técnico), do subitem 6.7,
incisos I e II da Norma nº 2/98, bem como altera ções estatutárias e declaração, assinada pelo repre sentante legal, constando o endereço da sede da
requerente (fls. 81 a 111).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 107, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma 2/98, em especial as exigências ins critas em seu ítem 6.11, folhas 112 e 113.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
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17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Maria, Rainha da Paz
– quadro diretivo
Presidente: Jane Oliveira Souki e Leal
Vice-Presidente: Raquel de Andrade Puccini
Venturim
1ª Secretária: Rosinélia Maria Faria Leite
2º Secretário: Wellington Lopes da Silva
1º Tesoureiro: Elias de Nadai
2º Tesoureiro: Adelson Bento de Souza
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Olegário Maciel, nº 470, Cidade de Res plendor, Estado de Minas Gerais.
– coordenadas geográficas
19º19’36”S de latitude e 41º15’21” W de longitude, correspondentes aos dados constantes no “For mulário de Informações Técnicas”, fls. 107, e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de RADCOM”,
fls. 112 e 113, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Maria,
Rainha da Paz, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53.710.000.408/99, de 12-4-1999.
Brasília, 12 de Janeiro de 2001. – Adriana G.
Costa, Relator da conclusão Jurídica.
Relator da conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão,
Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Antonio Car los Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Radiodifusão.
(Á Comissão de Educação – (Decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 823, DE 2003
(Nº 2.623/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza o Centro
de Cultura Popular Guimarães Rosa a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porteirinha, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 227, de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza
o Centro de Cultura Popular Guimarães Rosa a exe cutar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Portei rinha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 440, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 227, de 25 de fevereiro de 2002 –
Centro de Cultura Popular Guimarães Rosa, na cida de de Porteirinha – MG; e
2 – Portaria nº 508, de 2 de abril de 2002 – Associação Monsenhor Marcílio Genoni de Maracaí, na cidade Maracaí – SP.
Brasília, 4 de junho de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC 326 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Centro de Cultura Popular Guimarães
Rosa, na cidade de Porteirinha, Estado de Minas Ge rais, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida -

265
Quinta-feira 13

36541

de da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo à in tegração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.000097/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 227, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 39 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000097/99, resolve:
Art. 1º Autorizar o Centro de Cultura Popular Guimarães Rosa, com sede na Rua Professora Zanoth
Bezerra, nº 99, Centro, na cidade de Porteirinha,
Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1993, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15º44’16”S e longitude em
43º01’30”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
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Art. 5º Esta portaria entra em vigor na dela de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 97/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.000.097/99 de 21
de janeiro de 1999
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para exploração do Serviço de Radiodifusão Comu nitária.
Interessado: Centro de Cultura Popular Guimarães
Rosa, na localidade de Porteirinha/MG.

NOVEMBRO 2003
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5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:

I – Introdução
1. Centro de Cultura Popular Guimarães Rosa,
inscrito no CGC sob o número 02.260.616/0001-27,
no Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Profes sora Zanoth Bezerra, 99, Centro, Cidade de Porteiri nha – MG, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, por meio de requerimento datado
de 15 de Janeiro de 1999, subscrito por representan te legal, demonstrando interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade
que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18 de Março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 224, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Zanotti Bezerra, 99,
centro, Cidade de Porteirinha, Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográficas em 15º44’15,7”S de
latitude e 43º01’30”W de longitude, consoante os da dos constantes no aviso no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.
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10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 119 a 122, denominado de “Ro teiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coor denadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
de Alteração Estatutária e do subitem 6.7 incisos II,
III, IV, V, VIII e do subitem 6.11, (Projeto Técnico),
da Norma nº 2/98, (fls. 125, 189 e 206).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 156, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipa mentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 203 e 204.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do ser-
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viço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Centro de Cultura Popular Guimarães Rosa
– quadro diretivo
Presidente: Antônio Carlos Martins
Vice-Presidente: João Oliveira dos Santos
Secretário: Sérgio Moreira dos Anjos
Vice-Secretário: Antônio Édson Mendes
Tesoureiro: José Carlos de Souza
Vice-Tesoureiro: Levi Quaresma dos Santos
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Zanotti Bezerra, 99, Centro, Cidade de Por teirinha, Estado de Minas Gerais.
– coordenadas geográficas
15º44’16”S de latitude e 43º01’30”W de longitude, correspondentes aos dados constantes no “For mulário de Informações Técnicas”, fls. 156, e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de Radcom”, fls.
203 e 204, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pelo Centro de Cultura Popular Guimarães Rosa, no sentido de conceder-lhe a Outorga de
Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.710.000.097/99, de 21 de Janeiro de 1999.
Brasília, 4 de fevereiro de 2.002. – Luciana Coelho, Relator da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relator da conclusão Técnica..
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do
Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão.
Brasília, 6 de fevereiro de 2002. – Nilton Geraldo Lemes de Lemos, Coordenador-Geral Substituto.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 824, DE 2003
(Nº 2.601/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Asso ciação Comunitária para o Desenvolvimento de Posse – ADEPE, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Posse, Estado de Goiás.

NOVEMBRO 2003
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 235, de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza
a Associação Comunitária para o Desenvolvimento
de Posse – ADEPE, a executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Posse, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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RELATÓRIO Nº 93/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.670.000.189/99 de 4 de
junho de 1999.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação Comunitária para Desen volvimento de Posse, na localidade de Posse /GO.
I – Introdução
1. Associação Comunitária para Desenvolvi mento de Posse, inscrito no CGC sob o número
03.160.008/0001-03, no Estado de Goiás, com sede
na Praça da Liberdade, antiga Praça dos 3 Poderes,
s/nº, Setor Augusto José Valente, cidade de Posse –
GO, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Co municações, por meio de requerimento datado de 1º
de junho de 1999, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
9 de abril de 2001, Seção 3, que contempla o logra douro onde pretende instalar o seu transmissor, as sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 01, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a le gislação, especialmente a Lei nº 9.612, de
19-2-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple -
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mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, em face dos ditames legais
pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de
instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 01 a 497, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Praça dos 3 Poderes s/nº, Setor
Augusto José Valente, cidade de Posse, Estado de Goiás, de coordenadas geográficas em 14°05’12”S de latitude e 46°21’42”W de longitude, consoante os dados
constantes no aviso no DOU de 9-4-2001, Seção 03.
10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 465, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
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– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e
do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação de
Alteração Estatutária e do subitem 6.7 III e subitem 6.11,
(Projeto Técnico), da Norma 02/98, (fls. 468 e 480).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 485, firmado pelo
engenheiro responsável, onde estão resumidas as se guintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 495 e 496.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos de
habilitação de interessados na exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os
quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária para Desenvolvimento
de Posse
– quadro diretivo
Presidente: José Eliton de Figueiredo Aguiar
Vice Presidente: Tancredo Teixeira de Andrade
Secretário: Daliemar de Souza Barbosa
Tesoureiro: Cristiane Souza Valente Barbosa
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Praça da Liberdade, s/nº, Setor Augusto Valen te, Cidade de Posse, Estado de Goiás.
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– coordenadas geográficas
14°05’12”S de latitude e 46°21’42”W de longi tude, correspondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 485, e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
RadCom”, fls. 495 e 496, que se refere à localização
da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária para
Desenvolvimento de Posse, no sentido de conceder-lhe
a Outorga de Autorização para a exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.670.000.189/99, de 4 de Junho de 1.999.
Brasília, 4 de Fevereiro de 2002. – Luciana Coelho – Chefe de Serviço/SSF, Relator da conclusão Jurídica – Ana Maria das Dores e Silva – Chefe de Serviço/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 5 de janeiro de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Substituto Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 5 de fevereiro de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº93/2002/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 6 de fevereiro de 2002. – Antônio Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão
Interino.
(A Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 825, DE 2003
(Nº 2.611/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Serrana a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão Pires, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 449, de 22 de março de 2002, que autoriza a
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Associação Cultural Comunitária Serrana a executar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão Pires,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 415, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 447, de 22 de março de 2002 –
Associação Cultural Ideal, na cidade de Boituva – SP;
2 – Portaria nº 449, de 22 de março de 2002 –
Associação Cultural Comunitária Serrana, na cidade
de Ribeirão Pires – SP;
3 – Portaria nº 452, de 22 de março de 2002 –
Associação e Rádio FM Comunitária Tropical, na ci dade de Votorantim – SP;
4 – Portaria nº 453, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária de Defesa do Meio Ambien te – ASCODEMA, na cidade de Serra Negra – SP;
5 – Portaria nº 459, de 22 de março de 2002 –
Associação Rádio Comunitária Harmonia FM, na ci dade de Sapiranga – RS;
6 – Portaria nº 460, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Pe. Landel de Moura, na ci dade de Palmeira das Missões – RS;
7 – Portaria nº 461, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Cidadã de Promoção Edu cacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunica ção Social de Cananéia, na cidade de Cananéia – SP;
8 – Portaria nº 463, de 22 de março de 2002 –
Associação de Comunicação Comunitária Taquaren se, na cidade de Taquara – RS;
9 – Portaria nº 465, de 22 de março de 2002 –
Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, na cidade
de Alta Floresta D’Oeste – RO;
10 – Portaria nº 467, de 22 de março de 2002 –
Associação de Cultura e do Meio Ambiente de Espíri to Santo do Turvo, na cidade de Espírito Santo do Tur vo – SP;
11 – Portaria nº 469, de 22 de março de 2002 –
Associação de Promoção Humana e Cidadania, na
cidade de Santo Anastácio – SP;
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12 – Portaria nº 473, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de São José de Mipibu/RN, na cidade de São José de
Mipibu – RN; e
13 – Portaria nº 475, de 22 de março de 2002 –
Associação e Movimento Comunitário Cultural Beneficente Studio, na cidade de Peruíbe – SP.
Brasília, 27 de maio de 2002. – Fernando Hen rique Cardoso.
MC nº 584 EM
Brasília, 15 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural Comunitária Serrana, na cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da inici ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, au xiliando não só no
processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53830.002517/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 449, DE 22 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.002517/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural Comu nitária Serrana, com sede na Av. Francisco Montei ro, nº 518, na cidade de Ribeirão Pires, Estado de
São Paulo, a execu tar ser viço de radiodifusão co munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 23°42’32”S e longitude em
46°24’32”W, utilizando a freqüência de 92,5MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos lega is após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 236/2001–DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.830.002.517/98 de
20.10.1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação Cultural Comunitária Serrana, localidade de Ribeirão Pires, Estado São Paulo.
I – Introdução
1. A Associação Cultural Comunitária Serrana,
inscrita no CNPJ sob o número 02.791.364/0001-62,
Estado de São Paulo, com sede na Av. Francisco
Monteiro, nº 518, Cidade de Ribeirão Pires – SP, diri giu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunica ções, por meio de requerimento datado de
20-10-1998, subscrito por representante legal, de monstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
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Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
17-12-1999, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a le gislação, especialmente a lei nº 9.612, de
19.02.1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3-3-1998 e Norma nº 02/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como men cionado na in tro du ção (item I), ao demonstrar in teresse em explo rar o ser viço, faz indi ca ção da localidade onde pretende ins talar seus equi pa men tos trans missores,
complementando com o en de re ço da respectiva
es ta ção e co ordenadas ge ográficas, além de pe dir
a desig na ção de canal para a pres tação do ser vi ço, aten dendo os requi si tos do item 6.4 da Nor ma
Com ple men tar nº 02/98 e, ainda, juntan do a do cu mentação ne ces sá ria.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 02/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declara-
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ção de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 9 a 185 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Av. Francisco Monteiro, nº
518, Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, de coordenadas geográficas em 23°42’32”S de
latitude e 46°24’32”W de longitude, consoantes aos
dados constantes no aviso no DOU de 17-12-1999,
Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 151, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas,
– instruções sobre coordenadas coincidentes
com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
de alteração estatutária, declaração do endereço da
sede da requerente, bem como do subitem 6.11 (Pro jeto Técnico) da Norma 02/98 (fls. 156 a 185).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 178, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
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– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, fls. 186 e 187.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu plei to, se guindo-se informações bá sicas sobre a entidade:
– nome
Associação Cultural Comunitária Serrana.
– quadro diretivo
Presidente: Marcos Rogério Scomparim
Vice-presidente: Américo Del Corto
Secretária: Ana Paula Bertoldo
Tesoureiro: Claudemir Félix
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Av. Francisco Monteiro, nº 518. Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo;
– coordenadas geográficas
23º42’32” S de latitude e 46º24’32” W de longitude, corres pon den tes aos da dos cons tan tes no
“For mu lá rio de Informa ções Téc nicas”, fl. 178, e
“Roteiro de Análi se de Insta lação da Estação de
RadCom”, fls. 186 e 187, que se refere à loca liza ção da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultural
Comunitária Serrana, no sentido de conceder-lhe a
Outorga de Autorização para a exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendi-
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da, dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53.830.002.517/98 de 20 de outubro
de 1998.
Brasília, 18 de julho de 2001
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de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, autorizações para executar, pelo
MC nº 575 EM
Brasília, 15 de abril de 2002

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi ços de Radiodifusão
Brasília, 19 de julho de 2001. – Antônio Carlos
Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 826, DE 2003
(Nº 2.612/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Asso ciação Rádio Comunitária Harmonia FM
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sapiranga, Estado do
Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 459, de 22 de março de 2002, que autoriza a
Associação Rádio Comunitária Harmonia FM a exe cutar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sapi ranga, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 415, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o §
3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Rádio Comunitária Har monia FM, na cidade de Sapiranga, e Estado do Rio
Grande do Sul explore o serviço de radiodifusão co munitária, em conformidade com o caput do art. 223,
da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mais, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53790.001387/98, que ora faço acompanhar com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 459 DE 22 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
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1998 e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53790.001387/98, resolve:
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 447, de 22 de março de 2002 –
Associação Cultural Ideal, na cidade de Boituva-SP;
2 – Portaria nº 449, de 22 de março de 2002 –
Associação Cultural Comunitária Serrana, na cidade
de Ribeirão Pires-SP;
3 – Portaria nº 452, de 22 de março de 2002 –
Associação e Rádio FM Comunitária Tropical. na ci dade de Votorantim-SP;
4 – Portaria nº 453, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária de Defesa do Meio Ambien te – ASCODEMA, na cidade de Serra Negra-SP;
5 – Portaria nº 459, de 22 de março de 2002 –
Associação Rádio Comunitária Harmonia FM, na ci dade de Sapiranga-RS;
6 – Portaria nº 460, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Pe. Landel de Moura, na ci dade de Palmeira das Missões-RS;
7 – Portaria nº 461, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Cidadã de Promoção Edu cacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunica ção Social de Cananéia, na cidade de Cananéia-SP;
8 – Portaria nº 463, de 22 de março de 2002 –
Associação de Comunicação Comunitária Taquaren se, na cidade de Taquara-RS;
9 – Portaria nº 465, de 22 de março de 2002 –
Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, na cidade
de Alta floresta D’Oeste-RO;
10 – Portaria nº 467, de 22 de março de 2002 –
Associação de Cultura e do Meio Ambiente de Espíri to Santo do Turvo, na cidade de Espírito Santo do Tur vo-SP,
11 – Portaria nº 469, de 22 de março de 2002 –
Associação de Promoção Humana e Cidadania, na
cidade de Santo Anastácio-SP,
12 – Portaria nº 473, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de São José de Mipibu/RN, na cidade de São José de
Mipibu-RN; e
13 – Portaria nº 475, de 22 de março de 2002 –
Associação e Movimento Comunitário Cultural Bene ficente Studio, na cidade de Peruíbe-SP.
Brasília, 27 de maio de 2002.
Art. 1º – Autorizar a Associação Rádio Comuni tária Harmonia FM, com sede na Rua Cruz Alta nº
185, bairro Amaral Pinheiro, na cidade de Sapiranga,
Estado do Rio Grande do Sul, a executar serviço de
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radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 29º36’53”S e longitude em
50º58’49”W. utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 160 /2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.790.001.387/98, de
20-10-1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Rádio Comunitária Harmonia FM, localidade de Sapiranga, Estado do Rio
Grande do Sul.
I – Introdução
1. Associação Rádio Comunitária Harmonia FM,
inscrito no CNPJ sob o número 02.351.463/0001-23, no
Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Rua Cruz
Alta, 185, Amaral Pinheiro, Cidade de sapiranga/ RS, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 15 de outubro de 1998, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
9 de setembro de 1999, Seção 3, que contempla o logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
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II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha nº 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a le gislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comuni tária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar in teresse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas ge ográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atenden do os requisitas do item 6.4 da Norma Complemen tar nº 2/98 e, ainda, juntando a documentação ne cessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma 2/98, está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, em face dos ditames legais
pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do lo cal de instalação do sistema irradiante, e respectivas
coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes
da entidade, como declaração de residência e de claração de fiel cumprimento às normas, recolhi mento da taxa de cadastro e cópias de documentos
pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas nº 1 a 255, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
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III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado Rua Cruz Alta, nº 185, Amaral
Pinheiro, Cidade de Sapiranga, Estado do Rio Gran de do Sul, de coordenadas geográficas em
29º36’52,5”S de latitude e 50º58’48,8”W de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 9-9-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas devem
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 187, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foram
indicadas as reais coordenadas que foram aceitas e
analisadas por engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação do
subitem 6.7, II e posteriormente o subitem 6.11 (Projeto
Técnico) da Norma nº 2/98, (fls. 191, 196 e 244).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 200, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 236 e 237.
15. É o relatório.
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IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, atende aos requisitos legais e normativos ao seu pleito, seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– Nome
Associação Rádio Comunitária Harmo nia FM
– quadro diretivo
Presidente: João Alzeredo de Ponti
Vice-Presidente: Gessé Cavalheiro
1º Secretário: Arlindo Francisco Pedroso
2º Secretário: Luíz Carlos Machado
1º Tesoureiro: Antônio Adir Padilha
2º Tesoureiro: Dorvalino Correia dos Santos
Dir. Operacional: Marta Pinto de Ponti
Dir. Jurídico: Milton José Martins.
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Cruz Alta, 185, Amaral Pinheiro, cidade de
Sapiranga, Estado do Rio Grande do Sul
– coordenadas geográficas
29º36’53”S de latitude e 50º58’49”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, fls. 200, e no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RadCom”, fls. 236
e 237, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Associação Rádio
Comunitária Harmonia FM, no sentido de conce der-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.790.001.387/98, de 20
de outubro de 1998.
Brasília, 6 de março 2002. – Érica Alves Dias,
Relatora da Conclusão Jurídica – Ana Maria das Do res e Silva, Relatora da Conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
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Brasília, 11 de março de 2.002. – Nilton Geraldo Lemes De Lemos, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 11 de março de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 160/2002/DOSR/SSRIMC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília 12 de março de 2002. – Antonio Carlos
Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 827, DE 2003
(Nº 2.614/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Sociedade Beneficente São Judas Tadeu a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alta Floresta D’Oeste,
Estado de Rondônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 465, de 22 de março de 2002, que autoriza a
Sociedade Beneficente São Judas Tadeu a executar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Alta Floresta
D’Oeste, Estado de Rondônia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 415, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 447, de 22 de março de 2002 –
Associação Cultural Ideal, na cidade de Boituva – SP;
2 – Portaria nº 449, de 22 de março de 2002 –
Associação Cultural Comunitária Serrana, na cidade
de Ribeirão Pires – SP;
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3 – Portaria nº 452, de 22 de março de 2002 –
Associação e Rádio FM Comunitária Tropical, na ci dade de Votorantim – SP;
4 – Portaria nº 453, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária de Defesa do Meio Ambien te – ASCODEMA, na cidade de Serra Negra – SP;
5 – Portaria nº 459, de 22 de março de 2002 –
Associação Rádio Comunitária Harmonia FM, na ci dade de Sapiranga – RS;
6 – Portaria nº 460, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Pe. Landel de Moura, na ci dade de Palmeira das Missões – RS;
7 – Por ta ria nº 461, de 22 de março de 2002 –
Associação Co munitária Cida dã de Promoção
Edu ca ci o nal, Cultu ral, Artís tica, Espor tiva e Co municação So cial de Cana néia, na ci dade de Ca na néia – SP;
8 – Portaria nº 463, de 22 de março de 2002 –
Associação de Comunicação Comunitária Taquaren se, na cidade de Taquara – RS;
9 – Portaria nº 465, de 22 de março de 2002 –
Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, na cidade
de Alta Floresta D’Oeste – RO;
10 – Portaria nº 467, de 22 de março de 2002 –
Associação de Cultura e do Meio Ambiente de Espíri to Santo do Turvo, na cidade de Espírito Santo do Tur vo –SP;
11 – Portaria nº 469, de 22 de março de 2002 –
Associação de Promoção Humana e Cidadania, na
cidade de Santo Anastácio – SP;
12 – Portaria nº 473, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de São José de Mipibu – RN, na cidade de São José
de Mipibu – RN; e
13 – Portaria nº 475, de 22 de março de 2002 –
Associação e Movimento Comunitário Cultural Bene ficente Studio, na cidade de Peruíbe – SP.
Brasília, 27 de maio de 2002. – Fernando Hen rique Cardoso.
MC n° 576 EM
Brasília, 15 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, na cidade de Alta Floresta D’Oeste, Estado de
Rondônia, explore o serviço de radiodifusão comuni tária, em conformidade com o caput do art. 223, da
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Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser viço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa de monstração de re ceptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão, de ma neira a incentivar o desenvolvi mento e a sedimentação da cultura geral das locali dades postulantes.
3. Como se depreende da importância da inici ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, au xiliando não só no
processo educacional, so cial e cultural mas, tam bém, servem de elo à integração de informações
benéficas em to dos os se guimentos, e a todos es ses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, deter mi nei análi ses téc nica e jurídica da peti ção apre sentada,
cons ta tan do a inexis tên cia de óbice le gal e nor ma tivo ao ple ito, o que se con clui da documentação
de ori gem, con subs tan ci a da nos autos do Pro ces so Admi nistrativo nº 53800.000288/98, que ora
faço acompanhar, com a fi na li da de de subsidiar os
tra ba lhos fi nais.
5. Em confor mi da de com os preceitos edu ca ci o na is e legais, a ou torga de au torização, ob jeto
do presente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos
legais so mente após de liberação do Con gresso
Na ci o nal, a teor do § 3º, do art. 223, da Constitui ção Fede ral.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 465, DE 22 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53800.000288/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Sociedade Beneficente São
Judas Tadeu, com sede na Avenida Brasil, nº 3.440 –
Centro, na cidade de Alta Floresta D’Oeste, Estado de
Rondônia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográ ficas com latitude em 11º55’13”S e longitude em
61º59’27”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 158/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.800.000.288/98 de 8 de
setembro de 1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, na localidade. De Alta Floresta. D. Oeste/RO.
I – Introdução
1. Sociedade Beneficente São Judas Tadeu ins crito no CGC sob o número 63.787.436/0001-92, no
Estado de Rondônia, com sede na Av. Brasil, 3440,
Centro, Cidade de Alta Floresta D’Oeste, RO, diri giu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunica ções, por meio de requerimento datado de 4 de se tembro de 1.998, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde Processo nº 53.800.000.288/98 pre tende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a docu mentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
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pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-98 e Norma
nº 2/98, de 6-8-98.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 216, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangída pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Av. Bahia, s/nº Cidade Alta, Cidade de Alta Floresta D’Oeste, Estado de Rondônia, de
coordenadas geográficas em 11º55’38”S de latitude e
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61º59’27”W de longitude, consoante os dados cons tantes no aviso no DOU de 18-3-99, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 130, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.7 II, IV, VI e VIII e posteriormente o subi tem 6.11, (Projeto Técnico) da Norma 02/98, (fls. 136,
183 e 211).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 190, firma do pelo engenheiro responsável, onda estão resumi das1 as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de loca lização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 02/98, em especial às exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 208 e 209.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos de
habilitação de interessados na exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os
quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
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– nome
Sociedade Beneficente São Judas Tadeu
quadro diretivo
Presidente: Noeli Maria Ribeiro de oliveira
Vice-Presidente: Moisés José Ribeiro de Oliveira
1º Secretário: Claudio Vaz Faria
2º Secretário: Marlon Sérgio Lustosa Jungles
1º Tesoureiro: Marli Fátima Ribeiro Oliveira Costa
2º Tesoureiro: Álvaro Marcelo Bueno
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Av. Bahia, s/nº Cidade Alta, Cidade de Alta Flo resta D’Oeste, Estado de Rondônia;
– coordenadas geográficas
110 55’ 38” S de latitude e 61º 59’ 27” W de longi tude, correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 190, e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de RADCOM”,
fls. 208 e 209, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Sociedade Beneficente
São Judas Tadeu, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53.800.000.288/98, de 8 de setembro de 1998.
Brasília, 6 de março 2002. – Neide Aparecida
da Silva, Relator da conclusão Jurídica – Érica Alves
Dias, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 11 de março de 2002. – Nilton Geraldo
Lemos, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasilia, 18 de março de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão
Aprovo o Relatório nº 158/2002/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 12 de março de 2002. – Antonio Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 828, DE 2003
(Nº 2.615/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural de Tanque
Novo – ACC, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tanque
Novo, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 444, de 22 de março de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural de Tanque Novo
–ACC, a executar, por dez anos, sem direito de exclu sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cida de de Tanque Novo, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 416, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 444, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Cultural de Tanque Novo –
ACC, na cidade de Tanque Novo – BA;
2 – Portaria nº 446, de 22 de março de 2002 –
Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de São
José do Egito – PE;
3 – Portaria nº 448, de 22 de março de 2002 –
Associação Cultural e Artística de Tapira, na cidade
de Tapira – PR;
4 – Portaria nº 455, de 22 de março de 2002 –
Fundação Pedro Soares Nutto para o Desenvolvi mento Comunitário de Caaporã – FUNPSN, na cida de de Caaporã – PB;
5 – Portaria nº 456, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária e Cultural de Mirim Doce – SC;
6 – Portaria nº 464, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária e Cultura de Severiano
Melo/RN, na cidade de Severiano Melo – RN;
7 – Portaria nº 466, de 22 de março de 2002 –
Associação Beneficente e Cultural Comunitária do
Guaé (ABCCG), na cidade de Caucaia – CE;
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8 – Portaria nº 470, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Rádio Estrada da Saudade
(FM), na cidade de Petrópolis – RJ;
9 – Portaria nº 471, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária de Tremedal/ACT, na cidade
de Tremedal – BA;
10 – Portaria nº 476, de 22 de março de 2002 –
Associação de Radiodifusão Comunitária Açurema
FM de Itaíba, na cidade de Itaíba – PE;
11 – Portaria nº 477, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Popular de Jaguaruana na
cidade de Jaguaruana – CE;
13 – Portaria nº 478, de 22 de março de 2002 –
Sociedade Beneficente Francisca Alvos de Almeida,
na cidade de Acopiara – CE; e
13 – Portaria nº 479, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Rádio Gaúcha EM de Bataguassu Mato Grosso do Sul, na cidade de Bataguassu – MS.
Brasília, 28 de maio de 2002. – Fernando Hen rique Cardoso.
Brasília, l5 de abril de 2002
MC nº 552 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Cultural de Tanque Novo – ACC, na cidade de Tanque
Novo, Estado da Bahia, (explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, com documentação in clui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptivi dade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades pos tulantes.
3. Como se depreende da importância da inici ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidades au xiliando não ao no
processo educacional, so cial e cul tural mais, tam bém, servem de elo à integração de informações
benéficas em to dos os se guimentos, e a todos es ses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
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do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53640.001490/98,(que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Interessado: Associação Comunitária Cultural de
Tanque Novo – ACC, localidade Tanque Novo, Esta do da Bahia.

5. Em con formidade com os prece i tos edu ca ci o na is e legais, a ou torga de au torização, ob jeto
do presente pro cesso, pas sará a pro duzir efeitos
legais so mente após de liberação do Con gresso
Na ci o nal, a teor do § 3º, do art. 223, da Constitui ção Fede ral.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.

1. A Associação Comunitária Cultural de Tanque
Novo– ACC, inscrita no CNPJ sob o número
02.596.250/0001-61, Estado da Bahia, com sede na
Rua Professora Raquel Pereira, s/nº, Centro, Cidade
de Tanque Novo, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimento
datado de 6-10-1998, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que
indica.

PORTARIA Nº 444, DE 22 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo cm vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53640.001490/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Cul tural de Tanque Novo – ACC, com sede na Rua Pro fessora Raquel Pereira s/nº, Centro, na cidade de
Tanque Novo, Estado da Bahia, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 13º32’40”S e longitude em
42º29’26”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente pro duzirá efeitos le gais após de liberação do Congresso Na cional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 145/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.640.001.490/98, de
14-10-1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.

I – Introdução

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18-3-1999, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviço de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
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os requisitas do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do lo cal de instalação do sistema irradiante, e respectivas
coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declaração
de fiel cumprimento às normas, recolhimento da taxa de
cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 03 a 111 dos autos. –
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Professora Raquel Pe reira, s/nº, Centro, Cidade de Tanque Novo, Estado da
Bahia, de coordenadas geográficas em 13º 32’ 40” S
de latitude e 42º 29’ 26” W de longitude, consoantes
aos dados constantes no aviso no DOU de
18-3-1999, Seção 03.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 68, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instrunções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
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– compatibilização de distanciamento do ca nal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e
do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I e
II da Norma 02/98, alteração estatutária, cópia do
CNPJ da Entidade, declaração do endereço da sede
da Entidade, bem como a planta de arruamento. O
Projeto Técnico, subitem 6.11 da Norma 02/98, foi encaminhado voluntariamente (fls. 71 a III).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 74, firmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante.
e características. elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 93 e 94.
15. E o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos le gais e normativos ao seu pleito, se guindo-se in formações bá sicas sobre a entidade:
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– nome
Associação Comunitária Cultural de Tanque Novo –
ACC.
– quadro diretivo
Presidente: Cléria Rosani Pereira Carneiro
Secretária: Leila Manoela Novais
Tesoureira: Izabel Barbosa Silva
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Professora Raquel Pereira, s/nº, Centro de
Cidade de Tanque Novo, Estado da Bahia;
– coordenadas geográficas
13º 32’ 40” S de latitude e 42º 29’ 26” W de longi tude, correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fl. 74 e “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, fls. 93
e 94, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Associação Comuni tária Cultural de Tanque Novo – ACC, no sentido de
conceder-lhe a Outorga de Autorização para a explo ração do serviço de radiodifusão comunitária, na lo calidade pretendida, dentro das condições circunscri tas no Processo Administrativo nº 53.640.001.490/98,
de 14-10-1998.
Brasília, 5 de março de 2002. – Adriana Guima rães Costa, Relatora da Conclusão Jurídica – Ana
Maria das Dores e Silva, Relatora da Conclusão
Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 11 de março de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi ços de Radiodifusão.
Brasília, 11 de março de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 145/2002/DOSR/SSR/MC
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 12 de março de 2002. – Antonio Car los Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 829, DE 2003
(Nº 2.617/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Severiano Melo a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Severiano Melo, Estado do Rio
Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 464, de 22 de março de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Severiano Melo a executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Severiano Melo, Estado do Rio
Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 416, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto á apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades;
1 – Portaria nº 444, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Cultural de Tanque Novo –
ACC, na cidade de Tanque Novo – BA
2 – Portaria nº 446, de 22 de março de 2002 –
Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de São
José do Egito – PE:
3 – Portaria nº 448, de 22 de março de 2002 –
Associação Cultural e Artística de Tapira, na cidade
de Tapira – PR;
4 – Portaria nº 455, de 22 de março de 2002 –
Fundação Pedro Soares Nutto para o Desenvolvimento Comunitário de Caaporã – FUNPSN, na cidade de Caapora – PB;
5 – Portaria nº 456, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária e Cultural de Mirim Doce, na
cidade de Mirun Doce – SC,
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6 – Portaria nº 464, de 22 de março de 2.002 –
Associação Comunitária e Cultura de Severiano Melo
– RN, na cidade de Severiano Melo – RN;
7 – Portaria nº 466, de 22 de março de 2002 –
Associação Benefcente e Cultural Comunitária do
Guaé (ABCCG), na cidade de Caucaia – CE;
8 – Portaria nº 470, de 22 de março de 2002
Associação Comunitária Rádio Estrada da Saudade
(FM), na cidade de Petrápolis – RJ;
9 – Portaria nº 471, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária de Tremedal – ACT, na cida de de Tremedal – BA.
10 – Portaria nº 476, de 22 de março de 2002 –
Associação de Radiodifusão Comunitária Açurema
“FM” de ltaiba, na cidade de Itaiba – PE;
11 – Portaria nº 477, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Popular de Jauuaruana, na
cidade de Jaguanana – CE;
12 – Portaria nº 478, de 22 de março de 2002 –
Sociedade Beneficente Francisca Alves de Almeida,
na cidade de Acopiara – CE; e
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3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a co munidade, auxiliando não só no processo educacional,
social e cultural mas, também, servem de elo á integração de informações benéficas em todos os seguimentos,
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53780.000042/01, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do projete processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 464, DE 22 DE MARÇO DE 2002

13 – Portaria nº 479, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Rádio Ciaúcha FM de Bataguassu Mato Grosso do Sul, na cidade de Baxaguassu – MS.
Brasília, 28 de maio de 2002. – Fernando Hen rique Cardoso.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53780.000042/01, resolve:

MC Nº 571 EM

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária e
Cultura de Sevenano Melo – RN, com seda na Rua
Batista Meio, s/nº – Centro, na cidade de Severiano
Meio, Estado do Rio Grande do Norte, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo detrás
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entida de fica auto ri za da a operar
com o siste ma ir radiante lo ca li za do nas coor de na das geográficas com lati tu de em 05º47’05”S e lon gitu de em 37º57’12”W, utili zan do a fre qüên cia de
87,9 MHZ
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.

Brasília, 15 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú blica,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária e Cultura de
Severiano Melo – RN, na cidade de Severiano Meio,
Estado do Rio Grande do Norte explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca put do art. 223, da Constituição es Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja
documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia
de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a in centivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura
geral das localidades postulantes.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 830, DE 2003
(Nº 2.618/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Rádio Estrada
da Saudade (FM) A Executar Serviço de
Radiodifusão Comunitária na Cidade de
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 470, de 22 de março de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Rádio Estrada da Saudade
(FM) a executar, por dez anos, sem direito de exclusi vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 416, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
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de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 444, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Cultural de Tanque Novo –
ACC, na cidade de Tanque Novo-ES.
2 – Portaria nº 446, de 22 de março de 2002 –
Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de São
José do Egito-PE.;
3 – Portaria nº 448, de 22 de março de 2002 –
Associação Cultural e Artística de Tapira, na cidade
de Tapira-PR.;
4 – Portaria nº 455, de 22 de março de 2002 –
Fundação Pedro Soares Nutto para o Desenvolvimento Comunitário de Caaporã – FUNPSN, na cidade de Caaporã-PB.;
5 – Portaria nº 456, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária e Cultural de Mirim Doce, na
cidade de Mirim Doce-SC.;
6 – Portaria nº 464, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária e Cultura de Severiano
Melo/RN, na cidade de Severiano Melo-RN.;
7 – Portaria nº 466, de 22 de março de 2002 –
Associação Beneficente e Cultural Comunitária do
Guaé (ABCCG), na cidade de Caucaia-CE.;
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8 – Portaria nº 470, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Rádio Estrada da Saudade
(FM), na cidade de Petrópolis-RJ.;
9 – Portaria nº 471, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária de Tremedal/ACT, na cidade
de Tremedal-BA.;
10 – Portaria nº 476, de 22 de março de 2002 –
Associação de Radiodifusão Comunitária Açurema
“FM” de Itaíba, na cidade de Itaíba-PE.;
11 – Portaria nº 477, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Popular de Jaguaruana, na
cidade de Jaguaruana-CE.;
12 – Portaria nº 478, de 22 de março de 2002 –
Sociedade Beneficente Francisca Alves de Almeida,
na cidade de Acopiara-CE.; e
13 – Portaria nº 479, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Rádio Gaúcha FM de Bataguassu Mato Grosso do Sul, na cidade de Bataguas su-MS.
Brasília, 28 de maio de 2002. – Fernando Hen rique Cardoso.
MC nº 570 EM
Brasília, 15 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Rádio Estra da da Saudade (FM), na cidade de Petrópolis, Estado
do Rio de Janeiro, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da co munidade, numa demonstração de receptividade da fi losofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a co munidade, auxiliando não só no processo educacional,
social e cultural mais, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos,
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con -

293
Quinta-feira 13

36569

substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53770.002778/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 470, DE 22 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53770.002778/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Rá dio Estrada da Saudade (FM), com sede no Caminho
do Fragoso nº 420, Morro Themístocles, bairro Estrada da Saudade, na cidade de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22º29’14”S e longitude em
43º09’47”W, utilizando a freqüência de 105,5 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 171/2002-DOSR/SR/MC
Referência: Processo nº 53.770.002.778/98, de
17-11-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Rádio Estrada da Saudade, localidade de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro.
I – Introdução
1. Associação Comunitária Rádio Estrada da
Saudade, inscrito no CGC sob o número
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02.507.693/0001-39, no Estado do Rio de Janeiro,
com sede provisória na Rua José Saldanha, 194,
Estrada da Saudade, e futura sede no Caminho do
Fragoso, 420, Morro do Themístocles, bairro da
Estrada da Saudade, Cidade de Petrópolis, RJ, diri giu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunica ções, por meio de requerimento datado de 16 de no vembro de 1.998, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
9 de setembro de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a docu mentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-98 e Norma
nº 2/98, de 6-8-98.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item I), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
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– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declaração
de fiel cumprimento às normas, recolhimento da taxa de
cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 117, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado no Morro do Themístocles, nº
1022, Cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro,
de coordenadas geográficas em 22º29’12”S de latitude e 43º09’48”W de longitude, consoante aos dados
constantes do Aviso publicado no DOU, de 9-9-99,
Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas devem
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 52, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foram
indicadas as reais coordenadas bem como o real en dereço, que foram aceitos e analisados por Engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidnetes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e
do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.

NOVEMBRO 2003
Novembro de 2003

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

12. Seguiram-se diligências para alteração es tatutária e apresentação do subitem 6.7, inciso I II e III
e posteriormente o subitem 6.11, (Projeto Norma
2/98, fls. (57,89 e 118).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 122, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 143 e 144.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos de
habilitação de interessados na exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os
quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– Nome
Associação Comunitária Rádio Estrada da Saudade
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Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, fls. 143
e 144, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária Rádio Estrada da Saudade, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.770.002.778/98, de 17
de novembro de 1998.
Brasília, 8 de março 2002. – Érica Alves Dias,
Relator da conclusão Jurídica; Ana Maria das Dores
e Silva, Relator da Conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 12 de março 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão
Brasília, 12 de março 2002. – Hamilton de Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de Ou torga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 171/2002/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 12 março de 2002. – Antonio Carlos
Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 831, DE 2003
(Nº 2.620/2002, na Câmara dos Deputados)

– quadro diretivo
Presidente: Leila Antunes Silva
Vice-Presidente: Maria Amélia Gomes Teixeira Cândida
Secretário: Tatiana Saldanha Antunes Silva
Tesoureiro: Maria José Passos França

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rionovense de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Rio Novo, Estado de Minas Gerais.

– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Caminho do Fragoso, 420, Morro do Fragoso, bairro
da Estrada da Saudade, Cidade de Petrópolis, Rio
de Janeiro;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 451, de 22 de março de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Rionovense de Radiodifusão a executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Rio Novo, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

– coordenadas geográficas
22º 29’ 14” S de latitude e 43º 09’ 47” W de longitude, correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 122, e no “Roteiro de
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MENSAGEM Nº 430, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal. sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo vazo de três anos, sem direito de exclu sividade, serviços de radiodifusão comunitária, con forme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 445, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Cidade de Radiodifusão, na
cidade de Campos Gerais – MG;
2 – Portaria nº 450, de 22 de março de 2002 –
Fundação José Kennedy Gomes Batista para o De senvolvimento Comunitário de Emas-FJKCB, na ci dade de Emas – PB;
3 – Portaria nº 451, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária Rionovense de Radiodifu são, na cidade de Rio Novo – MG; –
4 – Portaria nº 454, de 22 de março de 2002 –
Associação do Desenvolvimento Comunitário de Água
Branca – ADECAB, na cidade de Água Branca – PB;
5 – Portaria nº 457, de 22 de março de 2002 –
Associação Municipal de Amparo aos Sem Casas de
Betim – AMUASCAB, na cidade de Betim – MG;
6 – Portaria nº 458, de 22 de março de 2002 –
ADESPRU – Associação de Desenvolvimento Social,
Econômico e Cultural de Prudentópolis, na cidade de
Prudentópolis – PR
7 – Portaria nº 462, de 22 de março de 2002 – Rádio Comunitária-Alerta FM, na cidade Caputira – MG;
8 – Portaria nº 474, de 22 de março de 2002 –
FUCAP – Fundação Cultural Amigos de Prados, na
cidade de Prados – MG; e
9 – Portaria nº 480, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária da Imagem e do Som de
Raul Soares, na cidade de Raul Soares – MG.
Brasília, 3 de junho de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 559 EM
Brasília, 15 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação,
para que a entidade Associação Comunitária Riono vense de Radiodifusão, na cidade de Rio Novo, Esta do de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
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223, da Constituição, a Lei nº 9.612 de 19 de fevereiro
de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mais, também, servem de elo à in tegração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.000807/98; que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 451 DE 22 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, na
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000807/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Rionovense de Radiodifusão, com sede na Praça Marechal Floriano nº 65, Cento, na cidade de Rio Novo,
Estado de Minas Gerais, a executar Serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1993, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21º28’30”S e longitude em
43º07’31”W, utilizando a freqüência de 105,9MHZ.
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 123 /2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.000.807/98 de
25.08.1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação Comunitária Rionovense
de Radiodifusão, localidade de Rio Novo, Estado de
Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Rionovense de
Radiodifusão, inscrita no CNPJ sob o número
01.267.846/0001-55, Estado de Minas Gerais, com
sede na Praça Marechal Floriano, nº 65, Cidade de
Rio Novo, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, por meio de requerimento datado de
19–8–1998, subscrito por representante legal, de monstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU.,
de 18–3–1999, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 01, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla -
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ção, especialmente a lei nº 9.612, de 19.02.1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3–3–1998 e
Norma nº 02/98, de 6–8–1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
02/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 02/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declaração
de fiel cumprimento às normas, recolhimento da taxa de
cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 06 a 204 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua M, s/nº, Bairro Novo Horizonte,
Cidade de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográficas em 21º 27’ 27” S de latitude e 43º
07’ 31” W de longitude, consoantes aos dados constantes no aviso no DOU de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 61 a 64, denominado de “Rotei-
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ro d~ Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente,
foram indicadas novas coordenadas geográficas,
bem como o real endereço do sistema irradiante que,
após analisados, foram aceitos pelo Engenheiro Res ponsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e
do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I e
II da Norma 02/98 e alteração estatutária. Ocorre que
a Entidade não cumpriu todas as exigências, resul tando no arquivamento do processo. A Entidade, en tão, encaminhou a documentação para análise e pos sível reconsideração da decisão, que em um primeiro
momento não foi revista, com base na seleção de ou tra Entidade. Contudo, este Departamento, reconsi derou a decisão que deu origem ao arquivamento e
quando o processo teve sanadas suas pendências
técnico-jurídicas ,foi encaminhado ofício para que se
estabelecesse uma associação entre as Entidades interessadas na prestação do Serviço da Radiodifusão.
Desta forma, e frente à negativa de acordo, utilizouse
o critério de seleção apontado no subitem 6.10.2 da
Norma 02/98, quando se constatou que a requerente
conta com maior número de manifestações em apoio
do que a sua concorrente e, em decorrência de tal
fato, a Entidade foi selecionada e oficiada para que
apresentasse o Projeto Técnico (subitem 6.11 da
Norma 02/98), bem como a planta de arruamento (fls.
70 a 204).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de informações Técnicas”, fl. 193, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade de campo no limite da área de serviço;
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– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 205 e 206.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária Rionovense de Radiodifusão.
– quadro diretivo
Presidente: Patrícia Braga Borges
Vice-Presidente: Manoel Ernandes Alves Abrantes
1º-Secretária: Luciana Braga Borges
2º-Secretário: Carlos Alberto de Campos
Tesoureira: Adriana Lima Ferreira
– Localização do Transmissor, Sistema Irradiante
e Estúdio
Praça Marechal Floriano, nº 65, Cidade de Rio
Novo, Estado de Minas Gerais;
– coordenadas geográficas
21º 28’ 30” 5 de latitude e 43º 07’31” W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, fl. 193 e “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação de RADCOM”, fls. 205 e
206, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária Rionovense de Radiodifusão, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53.710.000.807/98 de
25-08-1998.
Brasília, 25 de fevereiro de 2002. – Adriana Guimarães Costa, Relator da conlusão Jurídica – Adriana
Resende Avelar Rabelo, Relator da conclusão Técnica.
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De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 28 de fevereiro de 2002. – Nilton Ge raldo Lemes de Lemos, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi ços de Radiodifusão.
Brasília, 28 de fevereiro de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 123/2002/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 4 de março de 2002. – Antonio Carlos
Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 832, DE 2003
(Nº 2.625/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária de Pedra Bran ca a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedra Branca,
Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 516, de 2 de abril de 2002, que autoriza a
Associação de Rádio Comunitária de Pedra Branca a
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pe dra Branca, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 441 DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

299
Quinta-feira 13

36575

1 – Portaria nº 501, de 2 de abril de 2002 – Associação Desenvolvimento Comunitário Arapuã Ipanguaçú, na cidade de Ipanguaçú-RN;
2 – Portaria nº 502, de 2 de abril de 2002 – Associação de Proteção e Assistência à Maternidade, à
Infância e ao Meio Rural de Santana do Matos –
APAMI, na cidade de Santana do Matos-RN;
3 – Portaria nº 503, de 2 de abril de 2002 – Associação Comunutária de Radiodifusão de Pedro Leopoldo/MG, na cidade de Pedro Leopoldo-MG;
4 – Portaria nº 506, de 2 de abril de 2002 – Clube do Livro Coriolano Castro, na cidade de Santana
da Boa Vista-RS;
5 – Portaria nº 507, de 2 de abril de 2002 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico,
Cultural, Informativo e Social de Tesouro-MT, na cidade de Tesouro MT;
6 – Portaria nº 509, de 2 de abril de 2002 – Associação Cultural Comunitária de Água Quente, na cidade de Érico Cardoso-BA.
7 – Portaria nº 510, de 2 de abril de 2002 – Associação de Moradores do Itamarati, na cidade de Uru buretama-CE;
8 – Portaria nº 511, de 2 de abril de 2002 – Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Valente, na cidade de Valente-BA
9 – Portaria nº 513, de 2 de abril de 2002 – Assocação Comunitária São Pedro de Alcântara de Ubajara. na cidade de Ubajara-CE.
10 – Portaria nº 514, de 2 de abril de 2002 –
Associação Comunitária de Radiodifusão Vida Nova,
na cidade de São João do Manhuaçu-MG;
11 – Portaria nº 515, de 2 de abril de 2002 –
Associação dos Amigos do Portal do Alvorada/Ibirajuba-PE, na cidade de Ibirajuba-PE;
12 – Portaria nº 516, de 2 de abril de 2002 –
Associação de Rádio Comunitária de Pedra Branca,
na cidade de Pedra Branca-PB;
13 – Portaria nº 517, de 2 de abril de 2002 –
Associação Beneficente dos Moradores de Correguinho-ABEMOC, na cidade de Bela Cruz-CE; e
14 – Portaria nº 518, de 2 de abril de 2002 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Rubiataba. na cidade de Rubiataba-GO.
Brasilia, 4 de junho de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 608 EM
Brasilia, 17 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva Documentação
para que a entidade Associação de Rádio Comunitá-
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ria de Pedra Branca, na cidade de Pedra Branca,
Estado da Paraíba, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevere iro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida de da filosofia de criação desse braço da radiodifu são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da inicia tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas também, servem
de elo á integração de informações benéficas em to dos os seguimentos, e a todos esses núcleos popula cionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53730 000149/99,. que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educa cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos lega is somente após deliberação do Congresso Na cio nal, a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Fe deral.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 516 DE 2 DE ABRIL DE 2002
O Ministro de Estado das Comumcações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53730.000149/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Rádio Comuni tária de Pedra Branca, com sede na Av. Córrego Ma noel Firmino, s/nº – Centro, na cidade de Pedra Bran ca, Estado da Paraíba, a axecutar serviço de radiodi fusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direi to de exclusividade.
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Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entida de fica auto ri za da a operar
com o siste ma ir radiante lo ca li za do nas coor de na das ge ográficas com lati tu de em 0º25’38”S e longi tude em 38º04’03”W, utili zan do a fre qüên cia de
87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente pro duzirá efeitos le gais após de liberação do Congresso Na cional, nos
termos do § 3º do art 223 da Constituição, devendo
a entidade ini ciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 155/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.730.000.149/99, de
15-6-99.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Rádio Comunitária de
Pedra Branca, localidade de Pedra Branca, Estado
da Paraíba.
I – Introdução
1. Associação de Rádio Comunitária de Pedra
Branca, inscrita no CGC sob o número
02.702.665/0001-72, no Estado da Paraíba, com
sede na Av. Córrego Manoel Firmino, s/nº, Centro,
Cidade de Pedra Branca, PB, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 15 de junho de 1999, subs crito por representante le gal demonstrando interes se na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser trata da como requerente, base ou o seu ple ito nos ter mos do Aviso publicado no Diário Oficial da União
– DOU, de 9 de setembro de 1999, Seção 3, que
contempla o lo gradouro onde pretende instalar o
seu transmissor, as sim como o sistema irradiante e
respectivo es túdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designa ção de canal para a prestação do serviço, nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo De creto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.”, apresentando ao
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Ministério a documentação constante dos pre sen tes au tos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de
Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do pleito formulado pela requerente, consubstanciado na Petição de
folha 1, bem como a documentação apresentada, relatando toda a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a
lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar in teresse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas ge ográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atenden do os requisitos do item 6.4 da Norma Complemen tar nº 2/98 e, ainda, juntando a documentação ne cessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes
da entidade, como declaração de residência e de claração de fiel cumprimento às normas, recolhi mento da taxa de cadastro e cópias de documentos
pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 1 a 197, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
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III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Cônego Manoel Firmino,
s/nº, Cidade de Pedra Branca, Estado da Paraíba, de
coordenadas geográficas em 07º25’38”S de latitude e
38º 04’ 03” W de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no D.O.U., de 9–9–1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas devem
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 124, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foi indicado o real endereço, que foi aceito e analisado por
Engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de armamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Foi dado o parecer pelo Indeferimento da
Entidade, fls. 128, no entanto, houve o recurso às fls.
129, que foi provido as fls. 151. Seguiram-se diligências para alteração estatutária e apresentação do subitem 6.7. I,II,III, VIII e Xl, bem como o subitem 6.11,
(Projeto Técnico), da Norma 02/98. (fls. 192)
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 170, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
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14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma 02/98, em especial as exigências ins critas em seu item 6.11, folhas 189 e 190.
15. É o relatório.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Radiodifusão.
Brasília, 11 de março de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes De Lemos, Coordenador Geral

IV – Conclusão/Opinamento

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 11 de março de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão

16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação de Rádio Comunitária de Pedra Branca
– quadro diretivo
Presidente: Geodiono de Souza
Vice-Presidente: José Barros Filho
Secretária Geral: Braz de Souza Uns
Tesoureiro: José Ardson Claudino Barreiro
Dir. de Cultura: Edmilson de Souza
Dir. de Patrimônio: Marileide B. de Souza
Dir. de Operações: Manoel Silva Rodrigues
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Av. Córrego Manoel Firmino, s/nº, Centro, Cidade de
Pedra Branca, Estado da Paraíba;
– coordenadas geográficas
07º 25’ 38” S de latitude e 38º 04’ 03” W de longitu de, correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 170 e “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, fls. 189
e 190, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Rádio Comunitária de Pedra Branca, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de ra diodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53.730.000.149/99, de 15 de junho de 1999.
Brasília, 6 de março de 2.002. – Relator da conclusão jurídica, Erica Alves Dias – Chefe de Divisão/SSR – Relator da conclusão Técnica, Ana Maria
das Dores e Silva – Chefe de Serviço/SSR

Aprovo o Relatório nº 155/2002/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 12 de março de 2002. – Antonio Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 833, DE 2003
(Nº 2.626/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Esporte e Lazer dos
Moradores de Caatiba a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Caatiba, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 561, de 16 de abril de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária de Esporte e Lazer dos Moradores de Caatiba a executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caatiba, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 455, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
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1 – Portaria nº 559, de 16 de abril de 2002 –
Fundação da Integração Cultural Vianense, na cidade
de Viana – MA;
2 – Portaria nº 561, de 16 de abril de 2002 –
Associação Comunitária de Esporte e Lazer dos Mo radores de Caatiba, na cidade de Caatiba – BA;
3 – Portaria nº 564, de 16 de abril de 2002 –
Asssociação O Bom Pastor de Amparo Social, na ci dade de Presidente Bernardes – SP;
4 – Portaria nº 569, de 16 de abril de 2002 –
Associação dos Amigos Comunicadores de Ourém,
na cidade de Ourém – PA;
5 – Portaria nº 572, de 16 de abril de 2002 –
Associação Comunitária Pocranense de Radiodifu são, na cidade de Pocrane – MG;
6 – Portaria nº 574, de 16 de abril de 2002 –
Associação Cultural Comunitária Grupo Amigos, na
cidade de Salto – SP;
7 – Portaria nº 576, de 16 de abril de 2002 –
Associação Comunitária Dourado, na cidade de Dou rado – SP;
8 – Portaria nº 578, de 16 de abril de 2002 –
Associação Médica Educacional de Lavras da Man gabeira – AMEL, na cidade de Lavras da Mangabeira
– CE;
9 – Portaria nº 599, de 16 de abril de 2002 –
Associação e Movimento Comunitário Rádio Macha dos FM, na cidade de Machados – PE;
10 – Portaria nº 600, de 22 de abril de 2002 –
Associação Comunitária de Itapecerica da Serra –
ACIS, na cidade de Itapecerica da Serra – SP;
11 – Portaria nº 602, de 22 de abril de 2002 –
Associação Rádio Comunitária Estância Velha
–AERCOM FM, na cidade de Estância Velha – RS;
12 – Portaria nº 603, de 22 de abril de 2002 –
Centro Pró-Melhoramentos do Morro do Castro, na cidade de São Gonçalo – RJ; e
13 – Portaria nº 604, de 22 de abril de 2002 –
Centro de Desenvolvimento Comunitário de Mungu ba, na cidade de Almeirim – PA;
Brasília, 11 de junho de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 661 EM
Brasília, 29 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Esporte e
Lazer dos Moradores de Caatiba, na cidade de Caa ti-
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ba, Estado da Bahia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análi ses técnica e ju rídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice le gal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de ori gem, consubstanciada nos au tos do Processo
Administrativo nº 53640.000176./99, que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra balhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos edu cacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos lega is somente após de liberação do Congresso Na cio nal, a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Fe deral.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações
PORTARIA Nº 561, DE 16 DE ABRIL DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53640.000176/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Esporte e Lazer dos Moradores de Caatiba, com sede
na Avenida Francisco Viana, s/nº, na cidade de Caatiba, Estado da Bahia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.
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Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A enti da de fica auto ri za da a operar
com o sis tema ir radiante lo ca li za do nas coor de na das geo grá fi cas com lati tu de em 14°58’45”S e lon gi tu de em 40°24’29”W, utili zan do a fre qüên cia de
104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos lega is após deliberação do Congresso Na cional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 201/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.640.000.176/99, de
17-3-99.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação Comunitária de Esporte e
Lazer dos Moradores do Município de Caatiba – Ca tolé –FM, localidade de Caatiba, Estado da Bahia.
I – Introdução
1. Associação Comunitária de Esporte e Lazer dos
Moradores do Município de Caatiba – Catolé – FM, inscrita no CGC sob o número 02.841.940/0001-39, no
Estado da Bahia, com sede na Av. Francisco Viana, s/nº,
Centro, Cidade de Caatiba, BA, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 14 de janeiro de 1999, subscrito por
representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser trata da como requerente, base ou o seu ple i to nos ter mos do Aviso pu blicado no Diário Oficial da União
– DOU, de 9 de setembro de 1999, Seção 3, que
contempla o logradouro onde pretende instalar o
seu transmissor, assim como o sistema irradiante e
respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a docu mentação constante dos presentes autos.
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II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, com ple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas ge ográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atenden do os requisitos do item 6.4 da Norma Complemen tar nº 2/98 e, ainda, juntando a documentação ne cessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes
da entidade, como declaração de residência e de claração de fiel cumprimento às normas, re colhi mento da taxa de cadastro e cópi as de documentos
pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 143 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
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III – Relatório

IV – Conclusão/Opinamento

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro localizado na Praça João Santos, s/nº, Centro, Cidade de
Caatinga, Estado da Bahia, de coordenadas geográficas
em 14º58’00”S de latitude e 40º24’00”W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado no
DOU, de 9-9-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas devem ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do do cumento de folhas 47, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foram
indicadas as reais coordenadas, bem como o real en dereço, que foram aceitos e analisados por Engenhei ro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para alteração es tatutária e apresentação do subitem 6.7, I, II, III, IV, V
e VIII, e posteriormente o subitem 6.11, (Projeto Téc nico), da Norma 2/98, (fls. 51, 82 e 121).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 85, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
identificação da potência efetiva irradiada e intensida de de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 118 e 119.
15. É o relatório.

16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Cultural Comunitária de Água Quente.
– quadro diretivo
Presidente: Adilson Pereira de Oliveira
Vice-Presidente: Mariozan Pereira de Oliveira
1º-Secretário: Ademilton Viana de Carvalho
2º-Secretário: Fernando Oliveira dos Santos
1º-Tesoureiro: Efrain Viana de Carvalho
2º-Tesoureiro: Elias Alves de Oliveira Filho.
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Av. Francisco Viana, s/nº, Centro, Cidade de Caatiba, Estado da Bahia
– coordenadas geográficas
14º58’45”S de latitude, e 40º24’29W, de longitude, correspondentes aos cálculos efetuados no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 85, que se re fere à localização da estação e “Roteiro de Análise
RadCom”, fls. 118 e 119;
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária de Esporte e Lazer dos Moradores do Município
de Caatiba – Catolé – FM, no sentido de conceder-lhe
a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53640.000176/99, de 17 de março
de 1999.
Brasília, 25 de março 2002. – Érica Alves Dias,
Relatora da conclusão Jurídica – Neide Aparecida
da Silva, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 26 de março de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador-Geral.
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De acordo.
À Consideração do Senhor Secretário de Servi ços de Radiodifusão.
Brasília, 26 de março de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 201/2002/DOSR/SSR/MC
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 27 de março de 2002. – Antonio Car los Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 834, DE 2003
(Nº 2.627/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Asso ciação Médi ca Edu cacional de Lavras
da Man gabeira – ANEL, a executar ser viço de radiodifusão comunitária na ci dade de Lavras da Mangabeira, Estado
do Cea rá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 578, de 16 de abril de 2002, que autoriza
a Associação Médica Educacional de Lavras da
Mangabeira – ANEL, a executar, por dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co munitária na cidade de Lavras da Mangabeira, Esta do do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação. – João Paulo Cunha,
Presidente.
Mensagem nº 455 de 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto a apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizaçõeS para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 559, de 16 de abril de 2002 –
Fundação da Integração Cultural Vianense, na cidade
de Viana – MA;
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2 – Portaria nº 561, de 16 de abril de 2002 –
Associação Comunitária de Esportes e Lazer dos Moradores de Caatiba, na cidade de Caatiba -BA;
3 – Portaria nº 564, de 16 de abril de 2002
–Associação O Bom Pastor de Amparo Social, na cidade de Presidente Bernardes – SP:
4 – Portaria nº 569, de 16 de abril de 2002 –
Associação dos Amigos Comunicadores de Ourém,
na cidade de Ourém – PA;
5 – Portaria nº 572, de 16 de abril de 2002
–Associação Comunitária Pocranense de Radiodifusão, na cidade de Pocrane – MG:
6 – Portaria nº 574, de 16 de abril de 2002 –
Associação Cultural Comunitária Grupo Amigos, na
cidade de Salto – SP;
7 – Portaria nº 576, de 16 de abril de 2002 –
Associação Comunitária Dourado, na cidade de Dourado – SP;
8 – Portaria nº 578, de 16 de abril de 2002 –
Associação Médica Educacional de Lavras da Man gabeira – AMEL, na cidade de Lavras da Mangabeira
– CE;
9 – Portaria nº 599, de 16 de abril de 2002 Associação e Movimento Comunitário Rádio Machados
FM, na cidade de Machados – PE;
10 – Portaria nº 600, de 22 de abril de 2002 –
Associação Comunitária de Itapecerica da Serra –
ACIS, na cidade de Itapecerica da Serra – SP;
11 – Portaria nº 602, de 22 de abril de 2002 –
Associação Rádio Comunitária Estância Velha-AERCOM FM, na cidade de Estância Velha – RS;
12 – Portaria nº 603, de 22 de abril de 2002 –
Centro Pró-Melhoramentos do Morro do Castro, na cidade de São Gonçalo – RJ; e
13 – Portaria nº 604, de 22 de abril de 2002 –
Centro de Desenvolvimento Comunitário de Munguba
na cidade de Almeirim – PA.
Brasília, 11 de junho de 2002 – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 655 EM
Brasília, 29 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Médica Educacional de
Lavras da Mangabeira, AMELC na cidade de Lavras
da Mancabeira Estado do Ceará explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca-
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put do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida de da filosofia de criação desse braço da radiodifu são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da inicia tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os seguimentos, e a todos esses núcleos popula cionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53650.002108/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacio nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre sente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 578 DE 16 DE ABRIL DE 2002
O Ministro De Estado Das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53650.002108/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Médica Educacio nal de Lavras da Mangabeira – AMEL, com sede na
Rua Monsenhor Meceno, nº 160, na cidade de Lavras
da Mangabeira, Estado do Ceará, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
sem regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
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gráficas com latitude em 06º45’19”S e longitude em
38º57’55”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art 5º – Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Juarez Quadros Do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 203/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.650.002.108/98 de 17-9-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para
a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Médica Educacional de
Lavras da Mangabeira – AMEL, localidade de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará.
I – Introdução
1. A Associação Médica Educacional de Lavras
da Mangabeira – AMEL, inscrita no CNPJ sob o nú mero 01.859.126/0001-89, Estado do Ceará, com
sede na Rua Monsenhor Meceno, nº 160, Centro, Cidade de Lavras da Mangabeira, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 17-9-98, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18-3-99, Seção 3, que contempla a localidade onde
pretende instalar o seu transmissor, assim como o
sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
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Petição de folha 01, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-98 e Norma
nº 2/98, de 6-8-98.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar in teresse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas ge ográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atenden do os requisitos do item 6.4 da Norma Complemen tar nº 2/98 e, ainda, juntando a documentação ne cessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, em face dos ditames legais
pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declara ção de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 4 a 169 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua João Freire, s/nº, Centro, Ci dade de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, de
coordenadas geográficas em 06°45’19”S de latitude e
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38°57’55”W de longitude, consoantes aos dados
constantes no aviso no DOU de 18-3-99, Seção 03.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 112, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação da
documentação elencada no subitem 6.7 incisos I,II,IV, V,
e VIII da Norma 02/98, alteração estatutária, cópia do
CNPJ da Entidade, comprovação de válida existência
das Entidades que manifestaram apoio à iniciativa da
requerente, declaração do endereço da sede da Entidade, bem como do subitem 6.11 (Projeto Técnico) da
Norma 02/98 (fls. 115 a 169).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 161, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 170 e 171.
15. E o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
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dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitas le gais e normativos ao seu ple ito, seguindo-se in formações básicas sobre a enti dade:

Brasília, 26 de março de 2002. – Hamilton De
Magalhães Mesquita, Diretor do departamento de
outorga Ide Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 203 /2002/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, de 27 de março de 2002. – Antonio Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

– nome
Associação Médica Educacional de Lavras da
Mangabeira – AMEL.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

– quadro diretivo
Presidente: Laura Monteiro Augusto
Vice-presidente: Francisco Jacian de Oliveira Lima
Secretária: Eliane da Silva Viana
Tesoureiro: Givaldo Alencar Crispim
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua João Freire, s/nº, Cidade de Lavras da
Mangabeira, Estado do Ceará;
– coordenadas geográficas
06º45’19”S de latitude e 38º57’55”W de longi tude, cor respondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 161 e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
RadCom”, fls. 170 e 171, que se refere à localização
da esta ção.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Associação Médica
Educacional de Lavras da Mangabeira – AMEL, no
sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização
para a exploração do serviço de radiodifusão comuni tária, na localidade pretendida, dentro das condições
circunscritas no Processo Administrativo nº
53.650.002.108/98 de 17-9-1998.
Brasília, 25 de março de 2002. – Adriana Gui marães Costa, Relator da conclusão Jurídica. Adria na Resende Avelar Rabelo, Relatora da Conclusão
Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 26 de março de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador– Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi ços de Radiodifusão.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 835, DE 2003
(Nº 2.628/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Radio Comunitária Estância Velha –
Aercom FM, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Estância
Velha, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº602, de 22 de abril de 2002, que autoriza a
Associação Rádio Comunitária Estância Velha –
AERCOM FM, a executar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Estância Velha, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 455, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 559, de 16 de abril de 2002 –
Fundação da Integração Cultural Vianense, na cidade
de Viana – MA;
2 – Portaria nº 561, de 16 de abril de 2002 –
Associação Comunitária de Esporte e Lazer dos Moradores de Caatiba, na cidade de Caatiba – BA;
3 – Portaria nº 564, de l6 de abril de 2002 –
Associação O Bom Pastor de Amparo Social, na cidade de Presidente Bernardes – SP;
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4 – Portaria nº 569, de 16 de abril de 2002 –
Associação dos Amigos Comunicadores de Ourém,
na cidade de Ourém – PA;
5 – Portaria nº 572, de 16 de abril de 2002 –
Associação Comunitária Pocranense de Radiodifu são, na cidade de Pocrane – MG;
6 – Portaria nº 574, de 16 de abril de 2002 –
Associação Cultural Comunitária Grupo Amigos, na
cidade de Salto – SP;
7 – Portaria nº 576, de 16 de abril de 2002 –
Associação Comunitária Dourado, na cidade de Dou rado – SP;
8 – Portaria nº 578, de 16 de abril de 2002 – Associação Médica Educacional de Lavras da Mangabeira –
AMEL, na cidade de Lavras da Mangabeira – CE;
9 – Portaria nº 599, de 16 de abril de 2002 –
Associação e Movimento Comunitário Rádio Macha dos FM, na cidade de Machados – PE;
10 – Portaria nº 600, de 22 de abril de 2002 –
Associação Comunitária de Itapecerica da Serra –
ACIS, na cidade de Itapecerica da Serra – SP;
11 – Portaria nº 602, de 22 de abril de 2002 –
Associação Rádio Comunitária Estância Velha –
AERCOM FM, na cidade de Estância Velha – RS;
12 – Portaria nº 603, de 22 de abril de 2002 –
Centro Pró-Melhoramentos do Morro do Castro, na cidade de São Gonçalo – RJ; e
13 – Portaria nº 604, de 22 de abril de 2002 –
Centro de Desenvolvimento Comunitário de Mungu ba, na cidade de Almeirim – PA.
Brasília, 11 de junho da 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 668 EM
Brasília, 29 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Rádio Comunitária Estân cia Velha – AERCOM FM, na cidade de Estância Velha, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço
de radiodifusão comunitária. em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade. numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
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maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mais, também, servem de elo à in tegração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53790.001038/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 602, DE 22 DE ABRIL DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53790.001038/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Rádio Comunitária Estância Velha – AERCOM FM, com sede na Avenida 7 de setembro nº 323, sala 35, Centro, na cidade
de Estância Velha, Estado do Rio Grande do Sul, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 29º39’58”S e longitude em
51º10’18”W, utilizando a freqüência de 105,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Juarez Quadros do Nascimento.
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RELATÓRIO Nº /2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.790.001.038/98 de
18.08.1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação Rádio Comunitária Estân cia Velha – AERCOM FM, localidade de Estância
Velha, Estado do Rio Grande do Sul.
I – Introdução
1. A Associação Rádio Comunitária Estância
Velha – AERCOM FM, inscrita no CNPJ sob o número
02.488.296/0001-67, Estado do Rio Grande do Sul,
com sede na Av. 7 de setembro, nº 323, sala 35, Cida de de Estância Velha, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimento
datado de 18.08.1998, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do Servi ço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que
indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18.03.1999, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 01, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19.02.1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 03.03.1998 e
Norma nº 02/98, de 06.08.1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
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instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
02/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 02/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 06 a 124 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro localizado na Av. 7 de setembro, nº 323, sala 35, Centro,
Cidade de Estância Velha, Estado do Rio Grande do Sul,
de coordenadas geográficas em 29º 39’ 41” S de latitude
e 51º 10’ 16” W de longitude, consoantes aos dados
constantes no aviso no DOU de 18.03.1999, Seção 03.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra que,
as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folha 67, denominado de “Roteiro de Análise
Técnica de RadCom”. Posteriormente, foram indicadas
as reais coordenadas geográficas que, após analisadas,
foram aceitas pelo Engenheiro Responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
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– Informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos informações sobre
instruções sobre levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e
do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II,
III, IV, V, VII e VIII da Norma 02/98, cópia do CNPJ da
Entidade, declaração do endereço da sede da Entida de, confirmação de coordenadas geográficas, bem
como do subitem 6.11 (Projeto Técnico) e adequação
do mesmo à Norma 2/98 (fls. 70 a 124).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 123, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 125 e 126.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
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– nome
Associação Rádio Comunitária Estância Velha –
AERCOM FM.
– quadro diretivo
Presidente: Artidor Machado de Vargas
Vice-presidente: Ivan Machado de Vargas
Secretário Geral: Dauto José Muller
Tesoureiro: Rosalvino Assis dos Santos
Dir. de Operações: Edison Schineider
Dir. Cult. e Com. S.: Jorge de Vargas
Suplente: Luiz Plínio dos Santos
Suplente: Marco Antônio Paganotto
Suplente: Tiago Garcez Vicente
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Av. 7 de setembro, nº 323, sala 35, Cidade de Estân cia Velha, Estado do Rio Grande do Sul;
– coordenadas geográficas
29º 39’ 58” 5 de latitude e 51º 10’ 18” W de longitu de, correspondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 123 e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
Radcom”, fls. 125 e 126, que se refere à localiza ção da estação.
18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Estân cia Velha – AERCOM FM,
no sen ti do de con ce der-lhe a Outor ga de Au to ri za ção para a explo ra ção do ser viço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro
das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo
Brasília, 25 de março de 2002. – Adriana Resende Avelar Rabelo, Chefe de Serviço/SSR, Relatora da conclusão técnica, Adriana Guimarães Costa, Chefe de Divisão/SSR, Relatora da Conclusão Jurídica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 26 de Março de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador – Geral.
De acordo.
À Consideração do Senhor Secretário de Serviços Radiodifusão.
Brasília, 26 de março de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 216/2002/DOSR/SSR/MC.
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Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 27 de março de 2002. – Antonio Car los Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – Decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 836, DE 2003
(nº 2.651/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Família de Jataí a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jataí, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 984, de 12 de junho de 2002, que autoriza a
Associação Cultural Comunitária Família de Jataí a
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ja taí, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 722, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão conforme, os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 980, de 12 de junho de 2002 –
Associação dos Amigos do Portal do Alvorada/Coronel
João Sá – BA, na cidade de Coronel João Sá – BA;
2 – Portaria nº 981, de 12 de junho de 2002 –
Instituto Educacional e Assistencial Santina Caroca,
na cidade de São José de Espinharas – PB;
3 – Portaria nº 982, de 12 de junho de 2002 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Rio Negro – ACORI, na cidade de Rio
Negro – MS;
4 – Portaria nº 983, de 12 de junho de 2002 –
Associação de Radidifusão Comunitária Vista Alegre,
na cidade do Rio de Janeiro – RJ;
5 – Portaria nº 984, de 12 de junho de 2002 –
Associação Cultural Comunitária família de Jataí, na
cidade de Jataí – GO;
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6 – Portaria nº 985, de 12 de junho de 2002 –
União dos Moradores das Ruas Nova e Dom Pedro II,
na cidade de Graça Aranha – MA;
7 – Portaria nº 986, de 12 de junho de 2002 –
Sociedade de Desenvolvimento Comunitário e Social
do Céu Azul – SODESCCA, na cidade de Valparaíso
de Goiás – GO;
8 – Portaria nº 987, de 12 de junho de 2002 –
Associação da Rádio Comunitária Educativa Cristal
FM, na cidade de Corumbiara – RO
9 – Portada nº 988, do 12 de junho de 2002 –
Associação Comunitária Alto da Lagoa, na cidade de
Pintadas – BA;
10 – Portaria nº 989, de 12 de junho de 2002 – A
Voz de Lagoa Santa-Associação Comunitária Lagoa-Santa – Associação Comunitária Radiodifusão,
na cidade de Lagoa Santa – MG;
11 – Portaria nº 990, de 12 de junho de 2002 –
Associação Rádio Comunitária Nova Trento, na cidade de Flores da Cunha – RS;
12 – Portaria nº 992, de 12 de junho de 2002 –
Associação Comunitária Cultural e Artística Amigos
de Tamarana, na cidade de Tamarana – PR e
13 – portaria nº 993, de 12 de junho de 2002 –
Associação Cultural de Comunitária de Celso Ramos,
na cidade de Celso Ramos – SC.
Brasília, 14 de agosto de 2002. Fernando Hen rique Cardoso.
MC nº 993 EM
Brasília, 12 de julho de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva, documentação
para que a entidade Associação Cultural Comunitária
Família de Jataí, na cidade de Jataí Estado de Goiás
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
ComunicaçOes sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas açães permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a co munidade, auxiliando não ao no processo educacional,
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social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos,
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53670.002386/01 que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacio nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre sente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 984, DE 12 DE JUNHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10, 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.002386/01, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural Comunitária
Família de Jataí, com sede na Rua Jorge Ferreira, nº 140,
Qd. 9. lote nº 1, Vila Olavo, na cidade de Jataí, Estado de
Goiás, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 17º53’59”S e longitude em
51º42’51”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a contar da data de publicação do ato de delibera ção.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 311/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53670002386/01, de 11-12-01.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para
a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural Comunitária Família de Jataí, localidade de Jataí, Estado de Goiás.
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I – Introdução
1. A Associação Cultural Comunitária Família de
Jataí, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
04.772.770/0001-03, no Estado de Goiás, com sede
na Rua Jorge Ferreira nº 140 – Quadra 9 – Lote 1 –
Vila Olavo, cidade de Jataí, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de re querimento datado de 19 de outubro de 2001, subs crito por representante legal, demonstrando interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
11 de dezembro de 2001, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998” apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
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– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, em face dos ditames legais
pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes
da entidade, como declaração de residência e de claração de fiel cumprimento às normas, recolhi mento da taxa de cadastro e cópias de documentos
pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 2 a 342, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua planta de arruamento que os equipamentos seri am instalados em área abrangida pelo círculo de raio
igual a 1km, com centro localizado na Rua Jorge Ferreira Quadra 9 – lote 1 nº 140 – Vila Olavo, na cidade
de Jataí, Estado de Goiás, de coordenadas geográfi cas em 17º53’59”S de latitude e 51º42’51’W de longi tude, consoante aos dados constantes do Aviso publi cado no DOU, de 11-12-2001, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 75, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
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– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7 inciso
III da Norma nº 2/98, comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio à iniciativa,
encaminhamento do cartão do CNPJ e declaração do
endereço da sede. Diante da regularidade técnico-jurídica dos processos referentes às interessadas na localidade e em observância ao disposto no subitem
6.10.1 da Norma nº 2/98, foi encaminhado ofício para
que se estabelecesse uma associação entre as mesmas, ocorre que, frente ao silêncio das entidades e
considerando o decurso do prazo concedido, utilizou-se o critério de seleção apontado no subitem
6.10.2 da Norma nº 2/98, do qual constatou-se que a
requerente conta com maior número de manifestações em apoio que a sua concorrente, em decorrência de tal fato a Entidade foi selecionada (fls. 78 a
342).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 43, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de verificação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11. Folhas 343 e 344.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do-
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cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.

À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.

17. Assim, a requerente, de acor do com o seu
Esta tu to Soci al, e nos ter mos de seu reque ri men to, atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu
pleito, se guindo-se in formações bási cas sobre a
entidade:

Brasília, 24 de maio de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.

– nome
Associação Cultural Comunitária Família de Jataí;
– quadro diretivo
Presidente: Gilberto Antonio Pereira
Vice-presidente:Sergio Rufino Marques
Secretário.:Maria Abadia do Prado Pereira
Tesoureira: Marcio Severino de Carvalho
Cons. Comunitário: Napoleão Alves Neto
Cons. Comunitário: Nagib N. Naufal
Cons. Comunitário: José Fernando de Carvalho
Cons. Comunitário: Dionísio Silva Dutra
Cons. Comunitário: Luciano Aparecido Teixeira
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Jorge Ferreira nº 140 – Quadra 9, Lote 1 – Vila
Olavo cidade de Jataí, Estado de Goiás;
– coordenadas geográficas
17º53’59” de latitude e 51º42’51” de longitu de, cor respondentes aos dados dis postos no “Ro teiro de Análi se de Insta lação da Estação” – fls.
343 e 344, bem como “Formulário de Informações
Téc ni cas” – fls 43 e que se referem à lo calização
da estação.
18. Por todo o exposto, opina mos pela Asso ci a ção Cultural Comu ni tá ria conce der-lhe a Outor ga de Auto ri za ção ra diodifusão co munitária, na lo calidade circuns cri tas no Proces so Admi nistrativo
nº 53670002386/01, de 11 de dezembro de de
2001.
Brasília, 20 de maio de 2002. – Alexandra Luciana Costa, Relatora da Conclusão Jurídica – Neide
Aparecida da Silva, Relatora da Conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 24 de maio de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador-Geral.
De acordo.

Aprovo o Relatório nº 311/2002/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 27 de maio de 2002. – Antonio Carlos
Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação (Decisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 837, DE 2003
(Nº 30/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Prisma Engenharia EM Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Rio Brilhante, Estado de
Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 351, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Brilhante, Estado
de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 284, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, 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 300, de 19 de março de 2002 –
Ibiapina Radiodifusão Ltda., na cidade de Coronel
Sapucaia – MS;
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2 – Portaria nº 301, de 19 de março de 2002 –
Rádio EM M.M. Ltda., na cidade de Eldorado – MS;
3 – Portaria nº 306, de 19 de março de 2002 – Rádio e TV Sucesso Ltda., na cidade de Catende – PE;
4 – Portaria nº 315, de 19 de março de 2002 – RGJ
– Comunicações Ltda., na cidade de Casinhas – PE;
5 – Portaria nº 316, de 19 de março de 2002 –
Fundação Terceiro Milênio, na cidade de Itaporã – MS;
6 – Portaria nº 325, de 19 de março de 2002 –
Rádio Marabá Ltda., na cidade de Maracaju – MS;
7 – Portaria nº 350, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda.,
na cidade de Rochedo – MS;
8 – Portaria nº 351, de 19 de março de 2002 –
Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Rio Brilhante – MS;
9 – Portaria nº 356, de 19 de março de 2002 –
Paraíba TV/FM Ltda., na cidade de Paudalho – PE;
10 – Portaria nº 357 de 19 de março de 2002 –
Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda.,
na cidade de Selvíria – MS;
11 – Portaria nº 361, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda.,
na cidade de Pedro Gomes – MS;
12 – Portaria nº 371, de 19 de março de 2002 –
Ibiapina Radiodifusão Ltda., na cidade de Inocência –
MS; e
13 – Portaria nº 375, de 19 de março de 2002 –
Fundação Artística e Cultural Imaculada Conceição,
na cidade de Iguatemi – MS.
Brasília, 17 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 439 EM
Brasília, 27 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú blica,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 076/2000-SSR/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Rio
Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de
1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997, depois de analisar a documentação
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de habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da le gislação específica de radiodifusão, concluiu que a
Prisma Engenharia em Telecomunicações 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 § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re ferido ato.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 351 , DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o
art. 32 do Regulamento dos Ser viços de Radiodifu são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e
tendo em vista o que consta do Processo nº
53670.001405/2000,
Concorrência
nº
076/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Prisma Engenharia
em Telecomunicações Ltda. para dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
cidade de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do
Sul.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 838, DE 2003
(Nº 2.927/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a conces são da Rádio Pouso Alto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Piracanjuba,
Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De creto s/nº de 10 de abril de 2002, que renova, a partir de
6 de abril de 1998, a concessão da Rádio Pouso Alto
Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 268, de 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 1º de abril de 2002, que “Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entida des mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Paraíso Ltda., originariamente Rádio
Educadora Palmares de Alagoas Ltda., na cidade de
Maceió-AL (onda média);
2 – Rádio Difusora de Irecê AM Ltda., na cidade
de Irecê-BA; (onda média)
3 – Rádio Rio Corrente Ltda., na cidade de Santa Maria da Vitória-BA; (onda média)
4 – Rádio Vale Aprazível Ltda., na cidade de Ja guaquara-BA; (onda média)
5 – Rádio Pouso Alto Ltda., na cidade de Pira canjuba-GO; (onda média)
6 – Sociedade Difusora de Corinto Ltda., na ci dade de Corinto-MG; (onda média)
7 – Rede Independente de Rádio Ltda., na cida de de Jardim-MS; (onda média)
8 – Rádio Ingamar Ltda., na cidade de Marial va-PR; (onda média)
9 – Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., origi nariamente Rádio Nossa Senhora da Luz Ltda., na cidade Clevelândia-PR (onda média)
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10 – J.M.B. Empreendimentos Ltda., na cidade
de Santa Cruz do Capibaribe-PE; (onda média)
11 – Tv Rádio Clube de Teresina S.A., na cidade
de Teresina-PI; (onda média)
12 – Rádio Sepé Tiaraju Ltda., na cidade de
Santo Ângelo-RS; (onda média)
13 – Sobral – Sociedade Butiaense De
Radiodifusão Ltda., na cidade de Butiá-RS; (onda média)
14 – Central São Carlos de Comunicação Ltda.,
na cidade de São Carlos-SP; (onda média)
15 – Emissora a Voz de Catanduva Ltda., na cidade de Catanduva-SP; (onda média)
16 – Fundação Padre Kolbe de Rádio e
Televisão, originariamente Sistema Mauá de Comunicação Ltda., na cidade de Mauá-SP; (onda média)
17 – L & C Rádio Emissoras Ltda., na cidade de
São Roque-SP; (onda média)
18 – Rádio Araguaia Ltda., na cidade de Araguaína-TO; (onda média)
19 – Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., na
cidade de Votuporanga-SP; (onda média)
20 – Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.,
originariamente IV Fronteira Paulista Ltda., na cidade
de Presidente Prudente-SP; (onda média)
21 – Rádio Emissora da Barra Ltda., na cidade
de Barra Bonita-SP; (onda média)
22 – Rádio Emissora do Grande Vale Ltda., originariamente L & C Rádio Emissoras Ltda., na cidade
de Caçapava-SP; (onda média)
23 – Rádio Icatu Ltda., na cidade de Penápolis-SP; (onda média)
24 – Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., na cidade de Nhandeara-SP; (onda média)
25 – Rádio Jornal de Barretos OM Ltda., na ci dade de Barretos-SP; (onda média)
26 – Rádio República de Morro Agudo Ltda., na
cidade de Morro Agudo-SP; (onda média)
27 – Rádio Princesa Monte Azul Ltda., na cidade de Monte Azul Paulista-SP; (onda média)
28 – Sistema Meridional de Radiodifusão Ltda.,
na cidade de Votorantim-SP; (onda média)
29 – Rádio Araguaia Ltda., na cidade de Araguaína-TO (onda tropical);
30 – Fundação João Paulo II, na cidade de Ca choeira Paulista-SP (onda curta); e
31 – Televisão Princesa D’oeste de Campinas
Ltda., na cidade de Campinas-SP (sons e imagens).
Brasília, 15 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
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MC nº 147 EM
Brasília, 25 de fevereiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto que trata da renovação de concessões e autorizações, outorgadas às entidades abaixo
relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas
localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Paraíso Ltda., concessionária de servi ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Maceió, Estado de Alagoas (Processo nº
29650.000774/93);
• Rádio Difusora de Irecê AM Ltda., concessio nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia, na cidade de Irecê, Estado da Bahia (Processo nº
53640.000583/98);
• Rádio Rio Corrente Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia
(Processo nº 53640.000832/95);
• Rádio Vale Aprazível Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jaguaquara, Estado da Bahia (Processo nº
53640.000310/96);
• Rádio Pouso Alto Ltda., concessionária de ser viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida de de Piracaniuba. Estado de Goiás (Processo nº
53670.000094/98);
• Sociedade Difusora de Corinto Ltda., conces sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Corinto, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 53710.001495/97):
• Rede Independente de Rádio Ltda., concessi onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jardim, Estado de Mato Grosso
do Sul (Processo nº 53700.000858/97);
• Rádio Ingamar Ltda., concessionária de servi ço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade
de Marialva, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000123/96);
• Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., conces sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Clevelândia, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.001074/96);
• J.M.B. Empreendimentos Ltda., concessioná ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de
Pernambuco (Processo nº 53103.000008/95);
• Tv Rádio Clube de Terezina S.A., concessioná ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
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na cidade de Teresina, Estado do Piauí (Processo nº
53760.000159/93);
• Rádio Sepé Tiaraju Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000755/96);
• Sobral – Sociedade Butiaense de Radiodifusão Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de Butiá, Estado do
Rio Grande do Sul. (Processo nº 53790.000258/96);
• Central São Carlos de Comunicação Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.001 160/98);
• Emissora a Voz de Catanduva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000847/96);
• Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mauá, Estado de São Paulo (Processo nº 53830.001536/98);
• L & C Rádio Emissoras Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de São Roque, Estado de São Paulo (Processo nº 53830.001414/97);
• Rádio Araguaia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade
de Araguaína, Estado do Tocantins (Processo nº
53670.000019/98);
• Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., con cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Votuporanga, Estado de
São Paulo (Processo nº 53830.002705/98);
• Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo (Processo nº 53830.001487/97);
• Rádio Emissora da Barra Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo (Processo nº 53830.000138/97);
• Rádio Emissora do Grande Vale Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Caçapava. Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001476/97);
• Rádio Icatu Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Penápolis, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.002085/98);
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• Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., concessio nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia, na cidade de Nhandeara, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001488/95);
• Rádio Jornal de Barretos OM Ltda., concessio nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo (Processo nº 53830.000175/98);
• Rádio República de Morro Agudo Ltda., con cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Morro Agudo, Estado de
São Paulo (Processo nº 53830.001549/97);
• Rádio Princesa Monte Azul Ltda., concessio nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia, na cidade de Monte Azul Paulista, Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.001603/98);
• Sistema Meridional de Radiodifusão Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Votorantim, Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.000234/96);
• Rádio Araguaia Ltda., concessionária de servi ço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Araguaína, Estado do Tocantins (Processo nº
53670.000455/96);
• Fundação João Paulo II, autorizada de serviço
de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de
Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.001408/97);
• Televisão Princesa D’oeste de Campinas
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo (Processo nº 53830.001812/97).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é re gida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de
junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi derados de acordo com os dispositivos legais aplicá veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica ções necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula mento. Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci onal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu ição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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DECRETO DE 19 DE ABRIL DE 2002.
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62,
inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983,
Decreta:
Art. 1º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço
de radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Paraíso Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora
Palmares de Alagoas Ltda., conforme Decreto nº 593,
de 8 de fevereiro de 1962, renovada pelo Decreto nº
90.076, de 15 de agosto de 1984, transferida para a
Televisão Verdes Mares Ltda., pela Exposição de Motivos nº 320, de 26 de dezembro de 1984, do Ministério das Comunicações, e transferida pelo Decreto de
25 de outubro de 2001, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo nº 29650.000774/93);
II – Rádio Difusora de Irecê Am Ltda., a partir de
5 de outubro de 1998, na cidade de Irecê, Estado da
Bahia, outorgada pelo Decreto nº 96.771, de 26 de
setembro de 1988 (Processo nº 53640.000583/98);
III – Rádio Rio Corrente Ltda., a partir de 5 de
fevereiro de 1996, na cida de de Santa Maria da Vi tória, Estado da Ba hia, ou torgada pelo Decre to nº
92.101, de 10 de dezembro de 1985 (Processo nº
53640.000832/95);
IV – Rádio Vale Aprazível Ltda., a partir de 19 de
agosto de 1996, na cidade de Jaguaquara, Estado da
Bahia, outorgada pelo Decreto nº 92.983, de 24 de julho de 1986 (Processo nº 53640.000310/96);
V – Rádio Pouso Alto Ltda., a partir de 6 de abril
de 1998, na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 95.773, de 3 de março de
1988 (Processo nº 53670.000094/98);
VI – Sociedade Difusora de Corinto Ltda.. a partir de 9 de fevereiro de 1998, na cidade de Corinto,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº
95.634, de 13 de janeiro de 1988 (Processo nº
53710.001495/97);
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VII – Rede Independente de Rádio Ltda., a partir
de 25 de agosto de 1997, na cidade de Jardim, Esta do de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto nº
79.842, de 22 de junho, de 1977, e renovada pelo Decreto nº 96.221, de 24 de junho de 1988 (Processo nº
53700.000858/97);
VIII – Rádio Ingamar Ltda., a partir de 11 de ju lho de 1996, na cidade de Marialva, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 92.802, de 20 de junho
de 1986 (Processo nº 53740.000123/96);
IX – Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., a
partir de 19 de maio de 1997, na cidade de Clevelân dia, Estado do Paraná, outorgada originariamente à
Rádio Nossa Senhora da Luz Ltda., pela Portaria nº
407, de 11 de maio de 1977, renovada pelo Decreto
nº 94.189, de 6 de abril de 1987, e transferida pelo
Decreto nº 96.777, de 27 de setembro de 1988, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
53740.001074/96);
X – J.M.B. Empreendimentos Ltda., a partir de
14 de fevereiro de 1995, na cidade de Santa Cruz do
Capibaribe, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto nº 90.866, de 29 de janeiro de 1985 (Proces so nº 53103.000008/95);
XI – Tv Rádio Clube de Teresina S.A., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Teresina, Esta do do Piauí, outorgada pelo Decreto nº 46.003, de 15
de maio de 1959, e renovada pelo Decreto nº 92.917,
de 10 de julho de 1983 (Processo nº
53760.000159/93);
XII – Rádio Sepé Tiaraju Ltda., a partir de 6 de
setembro de 1996, na cidade de Santo Ângelo, Esta do do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº
78.365, de 3 de setembro de 1976, e renovada pelo
Decreto nº 94.243, de 22 de abril de 1987 (Processo
nº 53790.000755/96);
XIII – Sobral – Sociedade Butiaense de Radiodi fusão Ltda., a partir de 5 de maio de 1996, na cidade
de Butiá, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada
pela Portaria nº 508, de 24 de abril de 1976, e renova da pelo Decreto nº 96.843, de 28 de setembro de
1988 (Processo nº 53790.000258/96);
XIV – Central São Carlos de Comunicação
Ltda., a partir de 8 de setembro de 1998, na cidade de
São Carlos, Estado de São Paulo, outorgada pela
Portaria nº 297, de 6 de setembro de 1988, e autoriza da a passar à condição de concessionária em virtude
do aumento de potência de sua estação transmisso ra, conforme Exposição de Motivos nº 41, de 9 de
maio de 1989, do Ministério das Comunicações (Pro cesso nº 53830.001 160/98);

327
Quinta-feira 13

36603

XV – Emissora a Voz de Catanduva Ltda., a partir de 27 de dezembro de 1996, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
nº 995, de 5 de dezembro de 1966, e renovada pelo
Decreto nº 93.900, de 8 de janeiro de 1987 (Processo
nº 53830.000847/96);.
XVI – Fundação Padre Kolbe de Rádio e
Televisão, a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade
de Mauá, Estado de São Paulo, outorgada originariamente ao Sistema Mauá de Comunicação Ltda., conforme Decreto nº 96.764, de 23 de setembro de 1988,
e transferida pelo Decreto de 25 de agosto de 1998,
para a concessionária de que trata este inciso (Pro cesso nº 53830.001536/98);
XVII – L & C Rádio Emissoras Ltda., a partir de 7
de dezembro de 1997, na cidade de São Roque, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 80.723,
de 10 de novembro de 1977, e renovada pelo Decreto
nº 96.831, de 28 de setembro de 1988 (Processo nº
53830.001414/97);
XVIII – Rádio Araguaia Ltda., a partir de 5 de
abril de 1998, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, outorgada pelo Decreto nº 81.409, de 27 de
fevereiro de 1978, e renovada pelo Decreto de 30 de
julho de 1992 (Processo nº 53670.000019/98);
XIX – Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., a
partir de 7 de fevereiro de 1999, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº83.052, de 17 de janeiro de 1979, e renovada pelo
Decreto nº 98.112, de 31 de agosto de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 45, de 1990, publicado
no Diário Oficial da União em 28 de novembro de
1990 (Processo nº 53830.002705/98);
XX – Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.,
a partir de 20 de janeiro de 1998, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à IV Fronteira Paulista Ltda., conforme
Decreto nº 95.473, de 11 de dezembro de 1987, e
transferida pelo Decreto de 18 de julho de 1997, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo
nº 53830.001487/97);
XXI – Rádio Emissora da Barra Ltda., a partir de
8 de junho de 1996, na cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº 334, de
26 de maio de 1966, e renovada pelo Decreto nº
93.435. de 16 de outubro de 1986 (Processo nº
53830.000138/97);
XXII – Rádio Emissora Do Grande Vale Ltda., a
partir de 20 de outubro de 1997, na cidade de Caçapava, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à L & C Rádio Emissoras Ltda., pela Portaria nº
1.090, de 14 de outubro de 1977, renovada, pelo De-
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creto nº 96.782, de 27 de setembro de 1988, e transferida pelo Decreto nº 97.492, de 8 de fevereiro de
1989, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 53830.001476/97);
XXIII – Rádio Icatu Ltda., a partir de 10 de no vembro de 1998, na cidade de Penápolis, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 96.680, de 13
de setembro de 1988, à Rádio Icatu FM Ltda., autori zada a mudar a sua denominação social para a atual,
conforme Portaria nº 153, de 31 de julho de 1995
(Processo nº 53830.002085/98);
XXIV – Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., a partir de 19 de fevereiro de 1996, na cidade de Nhandea ra, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº
194, de 12 de fevereiro de 1976, renovada pelo De creto nº 94.837, de 3 de setembro de 1987 (Processo
nº 53830.001488/95);
XXV – Rádio Jornal de Barretos OM Ltda., a
partir de 22 de fevereiro de 1998, na cidade de Barre tos, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
95.586, de 5 de janeiro de 1988 (Processo nº
53830.000175/98);
XXVI – Rádio República de Morro Agudo Ltda.,
a partir de 23 de dezembro de 1997, na cidade de
Morro Agudo. Estado de São Paulo, outorgada pelo
Decreto nº 95.295, de 24 de novembro de 1987 (Pro cesso nº 53830.001549/97);
XXVII – Rádio Princesa Monte Azul Ltda., a par tir de 4 de outubro de 1998, na cidade de Monte Azul
Paulista, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decre to nº 96.681, de 13 de setembro de 1988 (Processo
nº53830.001603/98);
XXVIII – Sistema Meridional de Radiodifusão
Ltda., a partir de 16 de abril de 1996, na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº 95, de 14 de abril de 1986, e autorizada a pas sar à condição de concessionária em virtude do au mento de potência de sua estação transmissora, con forme Exposição de Motivos nº 189, de 5 de agosto
de 1986, do Ministério das Comunicações (Processo
nº 53830.000234/96).
Art. 2º Ficam renovadas as concessões das en tidades abaixo mencionadas para explorar, sem direi to de exclusividade, pelo prazo de dez anos, os se guinte serviços de radiodifusão sonora:
I – em onda tropical: Rádio Araguaia Ltda., a
partir de 25 de abril de 199?, na cidade de Araguaína,
Estado do Tocantins, outorgada pelo Decreto nº
79.284, de 16 de fevereiro de 1977, e renovada pelo
Decreto nº 96.869, de 29 de setembro de 1988 (Pro cesso nº 53670.000455/96);
II – em onda curta: Fundação João Paulo II, a
partir de 6 de janeiro de 1998, na cidade de Cachoeira
Paulista, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decre -
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to nº 95.470, de 11 de dezembro de 1987 (Processo
nº 53 830.001408/97).
Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 6 de dezembro de 1997, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, outorgada à Televisão Princesa
D’oeste de Campinas Ltda., pelo Decreto nº 87.663,
de 5 de outubro de 1982 (Processo nº
53830.001812/97).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 1º de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
PARECER SEOJU/DMC/GO Nº 76/2001
Referência: Processo nº 53670.000094/98
Origem: DMC/GO
Interessada: Rádio Pouso Alto Ltda.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final em
5-4-98. Pedido apresentado intempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
A Rádio Pouso Alto Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em OM, na cidade
de Piracanjuba, Estado de Goiás, requer renovação
do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo
final ocorreu em 5 de abril de 1998.
Dos Fatos
Mediante Decreto nº 95.773, de 3 de março de
1988, foi autorizada concessão à Rádio Pouso Alto
Ltda., para explorar, por 10 anos, o serviço de radiodifusão sonora em OM, na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás.
A outorga em questão começou a vigorar em 6
de abril de 1988, data de publicação do contrato de
concessão no Diário Oficial.
Cumpre ressaltar que, durante o período de vi gência da outorga a entidade sofreu penas, conforme
controle de antecedentes infracionais de fl. 52.
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De acordo com os registros desta Delegacia, in formo que as multas foram recolhidas (fl.47).
Do Mérito
O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1.962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para
o serviço de radiodifusão sonora a 15 (quinze) anos
para o serviço de telecomunicações, que poderão
ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33, § 3º), períodos esses man tidos pela atual
Constituição (art. 223, § 5º).
De acordo com o art. 4º da Lei nº 5.785, de 23 de
junho de 1.972, as entidades que desejarem a reno vação do prazo de sua outorga, deverão dirigir reque rimento ao órgão competente, no período compreen dido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior ao
término do respectivo prazo.
O prazo de vigência desta concessão teve seu
final dia 5 de abril de 1998, pois começou a vigorar em
6 de abril de 1988, com a publicação do extrato do
contrato de concessão, no Diário Oficial de 6 de abril
de 1988, e os efeitos jurídicos da outorga foram man tidos pelo prazo residual, conforme disposto no De creto do dia 10 de maio de 1991, publicado no Diário
Oficial do dia 13 subseqüente.
O pedido de renovação da outorga, ora em exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia 16 de
março de 1998, intempestivamente (fl. 1), uma vez
que de acordo com o disposto na Lei da Renovação o
pedido deveria ser apresentado entre 5 de outubro de
1997 e 5 de janeiro de 1998.
A requerente tem seus quadros societário e di retivo aprovados pelo Poder Concedente com a se guinte composição:
COTISTAS

COTAS

VALOR EM R$

Valdivino Ferreira da Cruz

4.000

4.000,00

Filodorio Martins Costa

3.000

3.000,00

José Carlos Daher Romano

3.000

3.000,00

TOTAL

10.000

10.000,00

NOME

CARGO

Valdivino Ferreira da Cruz

Sócio Gerente

A emissora se encontra operando regularmen te, dentro das características técnicas fl. 43, e laudo
de fl.46.
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É regular a situação da concessionária perante
o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações –
FISTEL, consoante informação de fl. 47.
Consultados os dados disponíveis nesta Dele gacia, verificou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam os limites fixos pelo art. 12 e
seus parágrafos, do Decreto-lei nº 236/67, de 28 de
fevereiro de 1.967.
Finalmente, observa-se que o prazo de vigência
da outorga deverá ser renovado a partir de 6 de abril
de 1998.
Da Conclusão
Diante do exposto e estando o processo devidamente instruído, concluímos pelo deferimento da autorização solicitada, submetendo o assunto à Chefe do
Serviço de Outorga e Jurídico para prosseguimento.
É o parecer sub-censura.
Goiânia, 22 de junho de 2001. – Enéas Vieira
Pinto Júnior, Assistente Jurídico.
De acordo: Sugiro o encaminhamento dos autos
ao Departamento de Outorgas, que o enviará á Con sultoria Jurídica para prosseguimento.
Goiânia, 22 de junho de 2001. – Elza Maria
Alves, Chefe do Serviço de Outorga e Jurídico.
De acordo: Encaminhe-se como proposto. – Ramon Curado, Delegado Interino do MC em Goiás.
À Comissão de Educação (Decisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 839, DE 2003
(Nº 3.035/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundaçao Cultural e Educativa
“Manoel Affonso Cancella” para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Ituiutaba, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 11 de junho de 2002, que outorga con cessão à Fundação Cultural e Educativa “Manoel
Affonso Cancella” para executar, por quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 496
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 11 de junho de 2002, que “Outorga conces são às entidades que menciona, para executar servi ço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu sivamente educativos, e dá outras providencias”. As
entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Fundação Cultural e Educativa “Manoel
Affonso Cancella”, na cidade de Ituiutaba – MG;
2 – Fundação Minas Gerais, na cidade de Barro so – MG; e
3 – Fundação Educacional e Cultural de Colora do, na cidade de Colorado – PR.
Brasília, 18 de junho de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 731 EM
Brasília, 15 de maio de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, nas localidades
e Unidades da Federação indicadas:
• Fundação Culturla e Educativa “Manoel Affon so Cancella”, na cidade de Ituiutaba, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 53000.004585/00);
• Fundação Minas Gerais, na cidade de Barroso,
Estado de Minas Gerais (Processo nº 53000.001240/02);
• Fundação Educacional e Cultural de Colorado,
na cidade de Cobrado, Estado do Paraná (Processo
nº 53000.007215/00);
• Fundação Beira Mar de Radiodifusão Educati va, na cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 53770.001 139/01).
2. De acordo com o artigo 14, § 2º, do Decre to-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o §
1º do artigo 13 do Regulamento de Serviços de Radi odifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
não dependerá de edital a outorga para execução de
serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.
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3. Cumpre res saltar que os pedi dos se encon tram devidamente instruídos, de acordo com a le gislação aplicável, demonstrando possuírem as en tidades as qualificações exigidas para a execução
do serviço.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado dos processos cor respondentes.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 11 DE JUNHO 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 e Educativa “Manoel
Affonso Cancella”, na cidade de Ituiutaba, Estado de
Minas Gerais (Processo nº 53000.004585/00);
II – Fundação Minas Gerais, na cidade de Barroso, Estado de Minas Gerais (Processo nº
53000.001240/02);
III – Fundação Educacional e Cultural de Colo rado, na cidade de Cobrado, Estado do Paraná (Pro cesso nº 53000.007215/00). Parágrafo único. As con cessões ora outorgadas 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.
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Art. 3º Os contratos decorrentes destas conces sões 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, 11 de junho de 2002; 181º da Indepen dência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
PARECER Nº 153/2002
Referência: Processo nº 53000.004585/00
Interessada: Fundação Cultural e Educativa “Mano el Affonso Cancella”
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para ser viço de radiodifusão com fins exclusivamente educa tivos.
– Atendimento das exigências estabelecidas no Re gulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Por taria Interministerial nº 651/99.
– Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Cultural e Educativa “Manoel Affonso Cancella”, com sede na cidade de Ituiutaba, Esta do de Minas Gerais, requer lhe seja outorgada con cessão para executar o serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
naquela cidade, mediante a utilização do canal 9-E,
previsto no Plano Básico de Distribuição de Canais do
referido serviço.
2. Trata-se de fundação de direito privado, sem
fins lucrativos, com autonomia patrimonial, adminis trativa e financeira, cujo objetivo principal é promover,
mediante concessão ou permissão, programas infor mativos, culturais e recreativos pela televisão, rádio e
outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresen tou toda a documentação pertinente.
4. A escritura pública com o estatuto social da
entidade encontra-se devidamente matriculada no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na cidade de Itui utaba, Minas Gerais, atendendo a todos os requisitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e na legislação
específica de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente, está ocupado
pelo Sr. Gildo Vilela Cancella, cabendo a ele a repre -

331
Quinta-feira 13

36607

sentação ativa e passiva da Fundação, nos atos de
sua administração.
6. Estão previstos também, os cargos de Diretor
Vice-Presidente, ocupado pelo Sr. José Manuel Pinheiro e de Diretor Administrativo e Financeiro, ocu pado pelo Sr. Ricardo Alves.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens está admitida na Constituição
Federal (art. 21, inciso XII, alínea a).
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13 ................................................
(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos”.
10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A en tidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declarações firmadas por eles e juntadas às fls.
14, 75 e 76, dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão para prosseguimento.
O ato de outorga dar-se-á por decreto presidencial, em razão de se tratar do serviço de radiodifusão
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de sons e imagens, conforme dispõe a legislação es pecífica.
Posteriormente à decisão da outorga, o proces so deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dis põe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer sub-censura.
Brasília, 30 de abril de 2002. – Fernando Sampaio Neto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 30 de abril de 2002. – Napoleão Vala dares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 30 de abril de 2002. – Hamilton de Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de Ou torga de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 30 de abril de 2002. – Antonio Carlos
Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 840, DE 2003
(Nº 3.154/2003,na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação de Armação dos Búzios para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Iguaba Grande, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 784, de 15 de maio de 2002, que outorga permissão à Fundação de Armação dos Búzios para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Iguaba Grande, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 735, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa -
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nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para exe cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 784, de 15 de maio de 2002 –
Fundação de Armação dos Búzios, na cidade de
Iguaba Grande – RJ;
2 – Portaria nº 1.297, de 16 de julho de 2002 –
Fundação Educacional e Cultural Cacondense, na cidade de Caconde – SP;
3 – Portaria nº 1.298, de 16 de julho de 2002 –
Fundação Juvenília Loiola, na cidade de Tauá – CE;
4 – Portaria nº 1.299, de 16 de julho de 2002 –
Fundação Mater Dei, na cidade de Vigia – PA;
5 – Portaria nº 1.300, de 16 de julho de 2002 –
Fundação Educacional Unificada do Oeste de Santa
Catarina – UNOESC, na cidade de Joaçaba – SC;
6 – Portaria nº 1.301, de 16 de julho de 2002 –
Fundação Educativa e Cultural Senhor do Bonfim, na
cidade de Iço – CE;
7 – Portaria nº 1.313, de 16 de julho de 2002 –
Fundação José Francisco Filho, na cidade de Carnaíba – PE;
8 – Portaria nº 1.316, de 16 de julho de 2002 –
Fundação João XXIII, na cidade de Votorantim – SP;
9 – Portaria nº 1.362, de 26 de julho de 2002 –
Fundação Exclusiva Educativa, na cidade de Campo
Largo – PR e
10 – Portaria nº 1.365, de 26 de julho de 2002 –
Fundação Bento Freire de Sousa, na cidade de Sou sa – PB.
Brasília, 20 de agosto de 2002. – Marco Maciel.
MC nº 1.078 EM
Brasília, 2 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53000.002155/2001 de interesse da Fundação de
Armação dos Búzios, objeto de permissão para exe cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Iguaba Grande, Estado do Rio de Janeiro.
2. De acordo com o art. 13, § 1º do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de -
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zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu sa portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 784, DE 15 DE MAIO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radio difusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e ten do em vista o que consta do Processo nº
53000.002155/2001, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação de
Armação dos Búzios para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex clusivamente educativos, na cidade de Iguaba Gran de, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi das pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PARECER Nº 144/2002
Referência: Processo nº 53000.002155/01
Interessada: Fundação de Armação dos Búzios
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão
Ementa: – Independe de edital a outorga para servi ço de radiodifusão com fins exclusivamente educati vos.
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– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação de Armação dos Búzios, com sede
na cidade de Armação dos Búzios, Estado do Rio de Janeiro, requer lhe seja outorgada permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade,
de Iguaba Grande, Rio de Janeiro, mediante a utilização
do canal 281E, previsto no Plano Básico de Distribuição
de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de fundação de direito privado, sem
fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, cujo objetivo principal é promover,
mediante concessão ou permissão, programas informativos, culturais e recreativos pela televisão, rádio e
outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresentou toda a documentação pertinente.
4. A escritura pública com o estatuto social da
entidade encontra–se diretamente matriculada no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na cidade de
Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, atendendo a todos os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro
e na legislação específica de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente, está ocupado
pelo Sr. Ricardo Brandão Marques, cabendo a ele a
representação ativa e passiva da Fundação, nos atos
de sua administração.
6. Estão previstos também, os cargos de Diretor
Vice-Presidente, ocupado pelo Sr. Paulo Jorge Ferreira da Silva, de Diretor Secretário, ocupado pela Sra.
Inês Villar Fontanes e de Diretor Administrativo e Fi nanceiro, ocupado pela Sra. Maria Lúcia Alves de São
Luís.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens está admitida na Constituição
Federal (art. 21, inciso XII, alínea a).
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
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do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifu são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispen sa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão cor, fins exclusivamente educativos.
“Art. 13
(...)
§ 1º – É dispensável a licitação para ou torga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos.”
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Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília 25 de abril de 2002. – Antonio Carlos
Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação (Decisão
terminativa)).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 841, DE 2003
(Nº 2.624/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária São Pedro de Alcântara de Ubajara a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ubajara, Estado do Ceará.

10. A documentação intrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A en tidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publi cada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declarações firmadas por eles e juntadas às fls. 18,
97, 113 e 114, dos presentes autos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 513, de 2 de abril de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária São Pedro de Alcântara de
Ubajara a executar, por dez anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ubajara, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

III – Conclusão

MENSAGEM Nº 441, DE 2002

Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminha dos ao Diretor do Departamento de Outorga de Servi ços de Radiodifusão para prosseguimento.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 501, de 2 de abril de 2002 – Associação Desenvolvimento Comunitário Arapuã Ipanguaçú, na cidade de Ipanguaçú – RN;
2 – Portaria nº 502, de 2 de abril de 2002 – Associação de Proteção e Assistência à Maternidade, à
Infância e ao Meio Rural de Santana do Matos –
APAMI, na cidade de Santana do Matos – RN;
3 – Portaria nº 503, de 2 de abril de 2002 – Associação Comunitária de Radiodifusão de Pedro Leopoldo/MG, na cidade de Pedro Leopoldo – MG;
4 – Portaria nº 506, de 2 de abril de 2002 – Clu be do Livro Coriolano Castro, na cidade de Santana
da Boa Vista – RS;
5 – Portaria nº 507, de 2 de abril de 2002 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Artistico,

Posteriormente à decisão da outorga, o proces so deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dis põe a Constituição Federal (art. 223).
Ë o parecer sub-censura.
Brasília 24 de abril de 2002. – Fernando Sam paio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 24 de abril de 2002. – Napoleão Vala dares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 24 de abril de 2002. – Hamilton de Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de Ou torga de Serviços de Radiodifusão.
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Cultural, Informativo e Social de Tesouro – MT, na cidade de Tesouro – MT;
6 – Portaria nº 509, de 2 de abril de 2002 – Associação Cultural Comunitária de Água Quente, na cida de de Érico Cardoso – BA;
7 – Portaria nº 510, de 2 de abril de 2002 – Associação de Moradores do Itamarati, na cidade de Uru buretama – CE;
8 – Portaria nº 511, de 2 de abril de 2002 – Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Valen te, na cidade de Valente – BA;
9 – Portaria nº 513, de 2 de abril de 2002 – Associação Comunitária São Pedro de Alcântara de Uba jara, na cidade de Ubajara – CE;
10 – Portaria nº 514, de 2 de abril de 2002 –
Associação Comunitária de Radiodifusão Vida Nova,
na cidade de São João do Manhuaçú – MG;
11 – Portaria nº 515, de 2 de abril de 2002 –
Associação dos Amigos do Portal do Alvorada/Ibiraju ba – PE, na cidade de Ibirajuba – PE;
12 – Portaria nº 516, de 2 de abril de 2002 –
Associação de Rádio Comunitária de Pedra Branca,
na cidade de Pedra Branca – PB;
13 – Portaria nº 517, de 2 de abril de 2002 –
Associação Beneficente dos Moradores de Corregui nho – ABEMOC, na cidade de Bela Cruz – CE; e
14 – Portaria nº 518, de 2 de abril de 2002 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Rubiata ba, na cidade de Rubiataba – GO.
Brasília, 4 de junho de 2002.– Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 615 EM
Brasília, 17 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária São
Pedro de Alcântara de Ubajara, na cida de Ubajara
Estado do Ceará, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de feve reiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta ção da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mais, também, servem de elo à in tegração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da docunentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53650.002584/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações
PORTARIA Nº 513, DE 2 DE ABRIL DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53650.002584/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária São
Pedro de Alcântara de Ubajara, com sede na Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis s/nº, bairro Monte Castelo, na cidade de Ubajara, Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas, geográficas com latitude em 03°51’16”S e longitude em
40°55’16”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
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RELATÓRIO Nº 165/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.650.002.584/98 de
11-11-1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação Comunitária São Pedro de
Alcântara de Ubajara, localidade de Ubajara, Estado
do Ceará.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária São Pedro de
Alcântara de Ubajara, inscrita nº CNPJ sob o número
02.333.638/0001-70, Estado do Ceará, com sede na
Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, s/nº, Monte Castelo, Cidade de Ubajara, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, por meio de requeri mento datado de 5-11-1998 e, posteriormente, datado
de 4-4-1999, subscrito por representante legal, de monstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18-3-1999, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
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coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 5 a 208 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Tenente Ramiro de
Sousa, s/nº, Monte Castelo, Cidade de Ubajara, Estado do Ceará, de coordenadas geográficas em
03º51’16”S de latitude e 40º55’16”W de longitude, retificadas em 03º51’12”S de latitude e 40º55’21”W de
longitude, com endereço na Av. dos Constituintes, nº
124, consoantes aos dados constantes no aviso no
DOU de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 100 a 103, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente, foram indicadas as reais coordenadas geográficas, bem como o correto endereço para instalação do
sistema irradiante.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
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– informações sobre instruções sobre geração
de coordenadas geográficas, coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se di ligências para apresenta ção da documentação elencada no subitem 6.7 in ci sos I, II, III, IV, V, e VIII da Norma nº 2/98, alteração
estatutária, de claração do endereço da sede da
Entidade, planta de arruamento, bem como do subi tem 6.11 (Projeto Téc nico) da Nor ma nº 2/98 (fls.
110 a 208).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 189, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 199 e 200.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária São Pedro de Alcânta ra de Ubajara.
– quadro diretivo
Presidente: Silvério Soares Alcântara
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Vice-presidente: Maria de Lourdes Soares Alcântara
1ª Secretária: Giselda Pimenta da Costa
2ª Secretário: Cícero Tarcísio de Alencar
1º Tesoureiro: Adauto Alcântara Soares
2º Tesoureiro: Renato da Cunha Freire
Suplente: Auricélio de O. Lima
Suplente: Rita de Cassa C. Lima
Suplente: Jefferson Flor Ferreira
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, s/nº, Cidade de Ubajara, Estado do Ceará;
– coordenadas geográficas
03º51’16”S de latitude e 40º55’16”W de longitude, correspondentes aos dados constantes no “For mulário de Informações Técnicas”, fl. 189 e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de Radcom”, fls.
199 e 200, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária São Pedro de Alcântara de Ubajara, no sentido
de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no
Processo
Administrativo
nº
53.650.002.584/98 de 11-11-1998.
Brasília, 12 de março de 2002. – Adriana Gui marães Costa, Relator da conclusão Jurídica – Ana
Maria das Dores e Silva, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 12 de março de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 12 de março de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
165/2002/DOSR./SSR./MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 12 de março de 2002. – Antonio Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 842, DE 2003
(Nº 1.298/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Preservação Ambiental Entre
Rios a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ipameri, Estado
de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 310, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
Associação de Preservação Ambiental Entre Rios a
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipa meri, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.361, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223. da Constituição Federal, sub meto á apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes aros e entidades:
1 – Portaria nº 303, de 5 de julho de 2000 –
Associação Comunitária Rádio Educativa Cidade FM,
na cidade de Batayporã – MS;
2 – Portaria nº 304, de 5 de julho de 2000 –
Associação de Assistência ao Menor Carente de Abaiara – AAMCA, na cidade de Abaiara – CE;
3. Portaria nº 305, de 5 de julho de 2000 – Grupo
de Apoio ao Meio Ambiente “GAMA”. na cidade de
Alto Paraíso de Goiás – GO;
4 – Portaria nº 307, de 5 de julho de 2000 – Associação Novorizontina de Desenvolvimento Místico e So cial, na cidade de Novo Horizonte do Norte – MT;
5 – Portaria nº 308, de 5 de julho de 2000 –
Associação Amigos de Campo Bom, na cidade de
Campo Bom – RS;
6 – Portaria nº 309, de 5 de julho de 2000 –
Associação dos Comunicadores Novolindenses, na
cidade de Nova Olinda do Norte – AM;
7 – Portaria nº 310, de 5 de julho de 2000 –
Associação de Preservação Ambiental entre Rios, na
cidade de Ipameri – GO;
Brasília, 25 de setembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
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EM nº 358/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Preservação Ambiental entre Rios, com sede na cidade de Ipameri, Estado de Goiás, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da ,importância da inici ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, au xiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada. constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem. consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53670.000061199, que ore faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do CongresSo Nacional, a
teor do § 3º do art. 223. da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 310 DE 5 DE JULHO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de sues atribuições, considerando o disposto nos
arts 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.000081/99, resolve:
Art 1º Autorizar a Associação de Preservação
Ambiental entre Rios, com sede na Avenida Miguel
Santimoni nº 28, Bairro Centro, na cidade de Ipameri,
Estado de Goiás, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direita de
exclusividade.
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Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998. leis subseqüentes,
seus regulamentou e normas complementares
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 17º43’20”S e longitude em
4809’35W. utilizando a freqüência de 87,9 14 MHz.
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição. devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis mesas a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 843, DE 2003
(Nº 1.307/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário Radio Serra Verde FM a. executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serranópolis, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 36, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Movimento Comunitário Rádio Serra Verde FM a executar, por dez anos, sem direito de exclu sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cida de de Serranópolis, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 638, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 736, de 12 de dezembro de 2000
– Associação Comunitária de Radiodifusão Sousense – ACRS, na cidade de Sousa – PB;
2 – Portaria nº 797, de 28 de dezembro de 2000
– Associação Comunitária Alternativa de Radiodifusão, na cidade de São Lourenço – MG;
3 – Portaria nº 798, de 28 de dezembro de 2000
– Associação Prestadora de Serviços à Comunidade
lbiaense – ASPIA, na cidade de Ibiá – MG;
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4 – Portaria nº 799, de 28 de dezembro de 2000
– Associação de Proteção aos Idosos e Adolescentes
de Camocim, na cidade de Camocim – CE;
5 – Portaria nº 806, de 28 de dezembro de 2000
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís tico e Cultural de Pedro Gomes – ACOPE, na cidade
de Pedro Gomes –MS;
6 – Portaria nº 36, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Movimento Comunitário Rádio Serra Verde FM, na cidade de Serranápolis – GO;
7 – Portaria nº 67, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação de Desenvolvimento Comunitário Feli pense, na cidade de Felipe Guerra – RN;
8 – Portaria nº 102, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária, Cultural e Beneficente “Ba cia do Rio Paraguai”, na cidade de Nioaque – MS; e
9 – Portaria nº 113, de 6 de março de 2001 –
Conselho de Desenvolvimento da Comunidade
“PULC” de São Gonçalo do Sapucaí, na cidade São
Gonçalo do Sapucaí – MG.
Brasília, 26 de junho de 2001. – Aécio Neves,
Presidente.
MC nº 129 EM
Brasília, 26 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denomina Associação Movimento Co munitário Rádio Serra Verde FM, com sede na cidade
de Serranópolis, Estado de Goiás; explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei n º 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Co municações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi mentação da cultura geral das localidades postulan tes.
3. Como se depreende da importância da inicia tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os segmentos, e a todos esses núcleos populaci onais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan -
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do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53670.000450/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos consti tucionais e legais, a outorga de autorização, ob jeto
do presente processo, passará a produzir efei tos legais so mente após deliberação do Con gresso Na cional, a teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 36, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.000450/98; resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Movimento Comunitário Rádio Serra Verde FM, com sede na Rua
Benjamin Mateus de Lima, nº 6, Centro, na cidade de
Serranópolis, Estado de Goiás, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema ir radiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 18º18’20”S e longitude
em 51º57’44”W, utilizando a fre qüência de 104,9
MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 19/2001 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.670.000.450/98, de
21-8-98
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação e Movimento Comunitário
Serra Verde FM, localidade de Serranópolis, Estado
de Goiás.
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I – Introdução
1. Associação e Movimento Comunitário Serra
Verde FM, inscrita no CGC sob o número
01.591.801/0001-31, no Estado de Goiás, com sede
na Rua Benjamin Mateus de Lima, nº 6, Centro, Cida de de Serranópolis, GO, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, por meio de requeri mento datado de 21 de agosto de 1998, subscritos
pelo representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-98 e Norma
nº 2/98, de 6-8-98.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
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– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 à 109, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Benjamin Mateus de
Lima, nº 6, Centro, Cidade de Serranópolis, Estado de
Goiás, de coordenadas geográficas em 18º 18’ 20” S
de latitude e 51º 57’ 44” W de longitude, consoante
aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, de
18-3-99, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que os cálculos inicialmente efetuados estão corretos
e que, por conseguinte, as coordenadas geográficas
indicadas devem ser mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 106, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação do subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma nº
2/98. (fls. 110).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 112, firma-
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do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor, antena e torre e linha de transmissor),
com indicação da potência efetiva irradiante e intensi dade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de instalação da antena e de irradi ação, com indicação de características elétricas da
antena.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 121 e 122.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação e Movimento Comunitário Serra
Verde FM
– quadro diretivo
Presidente: João Pereira da Silva
Vice-Presidente: Marlon Teixeira de Queiroz
1º Secretário: Jorsei Peres Barros
2º Secretária: Iralon T. de Queiroz
1º Tesoureiro: Lázaro Darlon Teixeira
2º Tesoureiro: Luzenildo Vieira Braga
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Benjamin Mateus de Lima, nº 6, Centro, Ci dade de Serranópolis, Estado de Goiás;
– coordenadas geográficas
18º 18’ 20” S de latitude e 51º 57’ 44” W de longitude, correspondentes aos da dos constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 112, e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
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Radcom”, fls. 121 e 122, que se refere à localização
da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação e Movimento Comunitário Serra Verde FM, no sentido de
conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na lo calidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.670.000.450/98,
de 21 de agosto de 1998.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 844, DE 2003
(Nº 1.462/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Serra das Galés a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Paraúna, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 93, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Cultural Serra das Galés a executar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paraúna, Estado
de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 624, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
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prazo de três anos, sem direito de exclusividade, conforme os seguintes atos e entidades;
1 – Portaria nº 58, de 22 de fevereiro de 2001 –
ARCC, Associação Remediense Comunitária de Co municação, na cidade de Senhora dos Remédios –
MG;
2 – Portaria nº 88, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária Iapuense de Radiodifusão,
na cidade de Iapu – MG;
3 – Portada nº 91, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura,
Rádio Comunitária Interlagos, na cidade de Campo
do Meio – MG;
4 – Portaria nº 93, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Cultural Serra das Galés, na cidade de
Paraúna – GO;
5 – Portaria nº 139, de 26 de março de 2001 –
Associação Comunitária e Cultural Amigos de Taqua rana, na cidade de Taquarana – AL;
6 – Portaria nº 140, de 26 de março de 2001 –
Associação Cultural Comunitária União de São Tiago
(ACCU), na cidade de São Tiago – MG;
7 – Portaria nº 141, de 26 de março de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicação de Frutal,
na cidade de Frutal – MG;
8 – Por ta ria nº 142, de 26 de março de 2001 –
Associação Co munitária de Comunicação do Mu nicípio de Upa nema – RN, na cida de de Upa nema
– RN;
9 – Portaria nº 143, de 26 de março de 2001 –
Associação Cultural Rádio Comunitária de Ajurica ba/RS, na cidade de Ajuricaba – RS;
10 – Portaria nº 144, de 26 de março de 2001 –
Associação Verde Vida, na cidade de Candói – PR;
11 – Portaria nº 145, de 26 de março de 2001 –
Associação e Movimento Comunitário Vale do Tibagi,
na cidade de Telêmaco Borba – PR;
12 – Portaria nº 146, de 26 de mar ço de 2001
– Associ a ção Cultu ral Comu ni tá ria Jacutinguense
de Radiodifusão (ACCOJAR), na cida de de Jacu tinga – MG;
13 – Portaria nº 147, de 26 de março de 2001 –
Associação Pró-Saúde de Feijó/AC, na cidade de Fei jó – AC;
14 – Portaria nº 198, de 18 de abril de 2001 –
Associação Cultural e Educadora de Comunicação
Comunitária, na cidade de Guapiaçú – SP; e
15 – Porta ria nº 205, de 18 de abril de 2001 –
Associação de De senvolvimento Artís ti co, Cultural
e Soci al de Tupi Pau lis ta, na cida de de Tupi Paulis ta – SP.
Brasília, 22 de junho de 2001. – Marco Maciel.
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MC nº 96 EM
Brasília, 23 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Porta ria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade de nominada Associação Cultural Serra das Galés, com sede na cidade de Paraú na, Estado do Goiás, explo re o serviço de radiodifu são comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja
documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia
de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura
geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53670.000548/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 93, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.000548/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural Serra das
Galés, com sede na Avenida JK, esquina com Rua Jerônimo Vasconcelos – Quadra 10, Lote 9, Centro, na
cidade de Paraúna, Estado de Goiás, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
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Art. 2º Esta auto ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis sub seqüen tes, seus re gu la men tos e nor mas com plementa res.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 16º57’1“S e longitude em
50º27’6W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
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Art. 4º Este ato somente pro duzirá efeitos le gais após de liberação do Congresso Na cional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade ini ciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 845, DE 2003
(Nº 1.639/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Socie dade Sol e Vida – Lago Sul a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Brasília, Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta,
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 342, de 28 de junho de 2001, que autoriza a
Sociedade Sol e Vida – Lago Sul a executar, por dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão comunitária na cidade de Brasília, Distrito Fe deral.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 995, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 332, de 25 de junho de 2001 –
Associação Loyola de Radiodifusão Comunitária, na
cidade de Belo Horizonte – MG;
2 – Portaria nº 334, de 25 de junho de 2001 –
Centro Social e Comunitário dos Moradores de Pastos Bons, na cidade de Pastos Bons – MA;
3 – Portaria na 335, de 25 de junho de 2001 –
Sociedade Educadora Patuense, na cidade de Patu –
RN;
4 – Portaria nº 336, de 25 de junho de 2001 –
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Educativa e Artística de Rio Manso, na cidade de Rio
Manso – MG;
5 – Portaria nº 337, de 25 de junho de 2001 –
Associação dos Moradores do Bairro do Pombalzinho
(ASMOP), na cidade de Coremas – PB;
6 – Portaria nº 338, de 25 de junho de 2001 –
Associação Movimento Comunitário Com Rádio Lo cal Alternativa FM, na cidade de Sumé – PB;
7 – Portaria nº 341, de 28 de junho de 2001 –
Associação e Movimento Comunitário Rádio Liber mann FM, na cidade de Goiabeira – MG; e
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8 – Portaria nº 342, de 28 de junho de 2001 –
Sociedade Sol e Vida – Lago Sul, na cidade de Brasília – DF.
Brasília, 17 de setembro de 2001, – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 457 EM
Brasília, 16 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Sociedade Sol e Vida –
Lago Sul, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da inici ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, au xiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53000.004887/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 342, DE 28 DE JUNHO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53000004887/99, resolve:
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Art. 1º Autorizar a Sociedade Sol e Vida – Lago
Sul, com sede na SHIS EQ QL 6/8 Conjunto A – Lago
Sul, na cidade de Brasília, Distrito Federal, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15º50’38”S e longitude em
47º53’41”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos lega is após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga
RELATÓRIO Nº 0001/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53000.004887/99 de
30-7-99.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Sociedade Sol e Vida, localidade de
Brasília, no Distrito Federal.
I – Introdução
1. A Sociedade Sol e Vida, inscrita no CGC/MF
sob o número 03.277.064/0001-22, no Distrito Fede ral, com sede na SHIS EQ QL 6/8 Conj. A, S/N – Lago
Sul, na cidade de Brasília, DF, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 30 de julho de 1999, subscri to por representante legal, demonstrando interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
17 de dezembro de 1999, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a docu mentação constante dos presentes autos.
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II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-98 e Norma
nº 2/98, de 6-8-98.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, em face dos ditames legais
pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 7 a 87, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
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com centro localizado na SHIS EQ QL 6/8 Conj. A,
S/N – Lago Sul, na cidade de Brasília, Distrito Fede ral, de coordenadas geo gráficas em 15°50’38”S de latitude e 47°53’41”W de longitude, consoante aos da dos constantes do Aviso publicado no DOU, de
17-12-99, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que os cálculos inicialmente efetuados estão corretos e
que, por conseguinte, as coordenadas geográficas indicadas devem ser mantidas, pelo que se depreende da
memória do documento de folhas 55 à 58, denominado
de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
de documentos dispostos no subitem 6.7 incisos I, II,
III, V, VI e X, e subitem 14.2.7.1 ou 14.7.1.1, referen tes a Norma 2/98; cumpridas as exigências solici tou-se o envio do Projeto Técnico e posteriormente a
adequação do mesmo à Norma 2/98, bem como o encaminhamento de declaração complementar de um
dos diretores, em cumprimento ao item 6.7 – V, da
Norma 2/98. (fls. 65 à 112).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas”, firmado pelo
engenheiro responsável, onde estão resumidas as
seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor, antena e torre e linha de transmissor),
com indicação da potência efetiva irradiante e intensi dade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de instalação da antena e de irradi ação, com indicação de características elétricas da
antena.
14. Segue-se o roteiro de verificação de instala ção da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, Folhas 106 à 107 e 113.
15. É o relatório.
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IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Sociedade Sol e Vida
– quadro diretivo
Presidente: Rafael Vieira Silva
Vice-Presidente: Aldo Vinholes de Magalhães
Diretor Secretátio: Celina Silva Rodrigues Alho
Diretor Tesoureiro: Edson Murilo Escobar
Diretor de Patrimônio: Terezinha de Jesus Thibes B.
M. Costa
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
SHIS EQ 6/8 Conj. A – Lago Sul, na cidade de
Brasília, no Distrito Federal.
– coordenadas geográficas
15°50’38” de latitude e 47°53’41” de longitude,
correspondentes aos cálculos efetuados na “Análise
Técnica de RadCom” – fls. 55 –, e que se refere à lo calização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Sociedade Sol e
Vida, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53000.004887/99, de 30 de julho de 1999.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília 14 de setembro de 2000. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

350

ANAIS DO SENADO FEDERAL

36626 Quinta-feira

13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 846, DE 2003
(Nº 1.873/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Rádio
Clube de Muqui a executar serviço de ra diodifusão comunitária na cidade de Mu qui, Estado do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 220, de 18 de abril de 2001, que autoriza a
Rádio Clube de Muqui a executar, por dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co munitária na cidade de Muqui, Estado do Espírito
Santo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.440, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49. inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências. acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 674, de 25 de outubro de 2000 –
Associação Comunitária e Educacional e Cultural de
Inaciolândia. na cidade de Inaciolândia-GO;
2 – Portaria nº 766, de 12 de dezembro de 2000
– Associação Cultural, Artística e Produção de Radio difusão do Bairro Cidade Nova – ACULAR – PRBCN,
na cidade de Belo Horizonte-MG;
3 – Portaria nº 803, de 28 de dezembro de 2000
– Associação dos Amigos de Santa Rita, na cidade de
Santa Rita-MA;
4 – Portaria nº 19, de 8 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária para o Desenvolvimento
Cultural Três Mártires, na cidade de Jaboticaba-RS;
5 – Portaria nº 209, de 18 de abril de 2001 –
Associação Comunitária Martinho Prado Júnior, na cidade de Mogi Guaçu-SP;
6 – Portaria nº 220, de 18 de abril de 2001 – Rádio Clube de Muqui, na cidade de Muqui-ES;
7 – Portaria nº 289, de 16 de maio de 2001 –
Associação Rádio Comunitária de Itaituba na cidade
de Itaituba-PA;
8 – Portaria nº 293, de 16 de maio de 2001 –
Associação Comunitária de Radiodifusão e Desen -
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volvimento Cultural de Mutum – ACORDECUM, na cidade de Mutum-MG;
9 – Portaria nº 380, de 11 de julho de 2001 –
Associação Conuniitária de Comunicação e Cultura
de Colorado, na cidade de Colorado-PR
10 – Portaria nº 499, de 24 de agosto de 2001 –
Associação Comunitária Dom Zygmund Felinski, para
o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico, na ci dade de Guarani das Missões-RS;
11 – Portaria nº 507, de 24 de agosto de 2001 –
Associação Comunitária Amigos de Indiaporã, na cidade de Indiaporã-SP;
12 – Portaria nº 539, de 11 de setembro de 2001
– Associação Comunitária Pró-Cidadania do Município de Chorozinho, na cidade de Chorozinho-CE; e
13 – Portaria nº 592, de 11 de outubro de 2001 –
Associação da Rádio Comunitária de Vitória do Jari –
AP, na cidade de Vitória do Jari-AP.
Brasilia, 26 de dezembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 265 EM
Brasília, 22 de maio de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de do cumentação para que a entidade denominada Rádio
Clube de Muqui com sede na cidade de Muqui, Estado do Espírito Santo: explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-

NOVEMBRO 2003
Novembro de 2003

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo nº
53660.000610/98 que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos consti tucionais e legais, a ou torga de autorização, ob jeto
do presente processo, passará a produzir efeitos le gais somente após de liberação do Congresso Na cional, a teor do § 3º do art. 223, da Constituição
Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 220 DE 18 DE ABRIL DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atíibuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53660.000610/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Rádio Clube de Muqui, com
sede na Rua Coronel Luiz Carlos, s/nº, Centro, na ci dade de Muqui, Estado do Espírito Santo, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 50º57’07”S e longitude em
41º20’45”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a contar da data de publicação do respectivo De creto Legislativo.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 095/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53660000610/98, de
3-9-98
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Rádio Clube de Muquí, localidade de
Muqui, Estado do Espírito Santo.
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I – Introdução
1. A Rádio Clube de Muquí, inscri ta no
CGC/MF
ou
CNPJ
sob
o
nú mero
02.571.931/0001-75, no Estado do Espírito Santo,
com sede na Rua Coronel Luiz Carlos s/nº – Centro
, cidade de Muquí – ES, dirigiu-se ao Senhor Minis tro de Estado das Comunicações, por meio de re querimento da tado de 1º de setembro de 1998,
subscrito por representante le gal, de monstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser trata da como requerente$ baseou o seu pleito nos ter mos do Aviso publicado no Diário Oficial da União –
DOU, de 5 de novembro de 1998, Seção 3, que contempla o logradouro onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema – irradiante e
respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solícita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2.198 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
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– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declaração
de fiel cumprimento às normas, recolhimento da taxa de
cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 5 à 206, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
•informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Coronel Luiz Carlos
s/nº – Centro, na cidade de Muquí, Estado do Espírito
Santo, de coordenadas geográficas em 20°57’07”S
de latitude e 41º20’45”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de
5-11-1998, Seção 3.
10.A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 135 e 137 a 140, denominado
de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresenta ção da documentação elencada no subitem 6.7 inci -
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sos I e II da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, bem como comprovante de
válida existência das entidades que manifestaram
apoio à iniciativa. Encaminhamento do Projeto Técnico com posterior adequação do mesmo à Norma nº
2/98, (fls. 147 à 206).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 204, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de verificação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, Folhas 191 à 194.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Rádio Clube de Muqui;
– quadro diretivo
Presidente: Sebastião Ângelo Sobrinho
Vice-presidente: Alexandre Silveira Godoy
1º Secretário: Roney Carvalho Botelho
2º Secretário: Hermes Pereira Pacheco
1º Tesoureiro: José Henrique Astolfo
2ª Tesoureira: Maria Aparecida Vencionese
Dir. de Com. Social: Djalma Viana Andrade
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– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Coronel Luiz Carlos s/nº – Centro, cidade
de Muqui, Estado do Espírito Santo;
– coordenadas geográficas
20º57’07” de latitude e 41º20’45” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – fls. 191 à 194,
bem como “Formulário de Informações técnicas” – fls
204 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Rádio Clube de Mu qui, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autori zação para a exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53660000610/98, de 3 de setembro de 1998.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 5 de março de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
(À Comissão da Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 847, DE 2003
(Nº 2.071/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária do Paranoá a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade do Paranoá, Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 19, de 11 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária do Paranoá a executar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão comunitária na cidade do Paranoá, Distrito
Federal.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 172, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 747, de 6 de dezembro de 2001 –
Associação e Movimento Comunitário Rádio Alternativa FM, na cidade de Agrestina – PE;
2 – Portaria nº 749, de 6 de dezembro de 2001 –
Associação Luverdense de Radiodifusão Comunitária, na cidade de Lucas do Rio Verde MT;
3 – Portaria nº 757, de 6 de dezembro de 2001 –
Associação Comunitária dos Pequenos Produtores
Agrícolas do Médio Nordeste Goiano, na cidade de
Alvorada do Norte – GO;
4 – Portaria nº 10, de 11 de janeiro de 2002 –
Associação Comunitária Surubinense de Radiodifusão, na cidade de Surubim – PE;
5 – Portaria nº 11, de 11 de janeiro de 2002 –
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social, na cidade de Palmeira D’Oeste – SP;
6 – Portaria nº 14, de 11 de janeiro de 2002 –
Associação Comunitária Iguaínse Novo Milênio, na cidade de Iguaí – BA;
7 – Portaria nº 15, de 11 de janeiro de 2002 –
Associação Família Fonte de Vida, na cidade de Guanambi – BA;
8 – Portaria nº 19, de 11 de janeiro de 2002 –
Associação Comunitária do Paranoá, na cidade do
Paranoá – DF;
9 – Portaria nº 20, de 11 de janeiro de 2002 –
Associação Pantaneira de Comunicação e Cultura –
APCC, na cidade de Corumbá – MS; e
10 – Portaria nº 25, de 11 de janeiro de 2002 –
Associação Movimento Comunitário Rádio Alternativa FM, na cidade de Brejo da Madre de Deus – PE.
Brasília, 19 de março de 2002.
MC n° 197 EM
Brasília, 28 de fevereiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência por taria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária do Paranoá,
na cidade do Paranoá, Distrito Federal, explore o ser-
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viço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta ção da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53000.004127/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacio nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre sente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 19, DE 11 DE JANEIRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.004127/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária do Paranoá, com sede na Quadra nº 34, conjunto E, lote 11 –
Setor de Oficinas, na cidade do Paranoá, Distrito Federal, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998 leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15º45’32”S longitude em
47º46’45”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 452/2001 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.000.004.127/98, de
20-8-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária do Paranoá,
localidade do Paranoá, no Distrito Federal.
I – Introdução
1. Associação Comunitária do Paranoá, inscrita
no CGC sob o número 02.519.335/0001-46, no Distrito Federal, com sede na Qd. 34, Conjunto “E”, lote 11,
Setor de Oficinas, localidade do Paranoá, DF, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 19 de
agosto de 1998, subscritos pelo representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
Atos Constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
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Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do lo cal de instalação do sistema irradiante, e respectivas
coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declaração
de fiel cumprimento às normas, recolhimento da taxa
de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 1 à 145, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
Informações Técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Qd. 34, Conjunto “E”, lote
11, Setor de Oficinas, localidade do Paranoá, Distrito
Federal, de coordenadas geográficas em 15º 45’ 32”
S de latitude e 47º 46’ 45” W de longitude, consoante
aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, de
18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que os cálculos inicialmente efetuados estão corretos
e que, por conseguinte, as coordenadas geográficas
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indicadas devem ser mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 102, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e
do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.7, II, IV, VI e VIII, bem como o subitem
6.11, (Projeto Técnico) da Norma nº 2/98, (fls. 50, 105
e 136).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 141, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor, antena e torre e linha de transmissor),
com indicação da potência efetiva irradiante e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de instalação da antena e de irradiação, com indicação de características elétricas da
antena.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 151 e 152.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
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– nome
Associação Comunitária do Paranoá
– quadro diretivo
Presidente: Joaquim Rodrigues da Silva
Vice-Presidente: Luiz Roberto Baldassi
Dir. Administrativo: Mozart Gouveia Belo da Silva
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Qd. 34, Conjunto “E”, lote 11, Setor de Oficinas,
localidade do Paranoá, Distrito Federal.
– coordenadas geográficas
15º 45’ 32” S de latitude e 47º 46’ 45” W de longi tude, correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 141 e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de RADCOM”,
fls. 151 e 152, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária do
Paranoá, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão co munitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.000.004.127/98, de 20 de agosto de 1998.
Brasília, 6 de dezembro de 2001. – Érica Alves
Dias, Relatora da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 10 de dezembro de 2001. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi ços de Radiodifusão.
Brasília 11 de dezembro de 2001. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
452/2001
–
DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 11 de dezembro de 2001. – Antonio
Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifu são Interino.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 848, DE 2003
(Nº 2.129/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Assistência Social – Casa da
Bênção a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taguatinga,
Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 90, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação de Assistência Social – Casa da Bênção
a executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Taguatinga, Distrito Federal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 206, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 90, de 29 de janeiro de 2002 –
Associação de Assistência Social – Casa da Benção,
na cidade de Taguatinga – DF;
2 – Portaria nº 91, de 29 de janeiro de 2002 –
Associação dos Moradores do Loteamento Estrela do
Mar, na cidade de Tamandaré – PE;
3 – Portaria nº 92, de 29 de janeiro de 2002 –
ASCOM, Assistência Social Comunitária, na cidade
de Ipaba – MG;
4 – Portaria nº 93, de 29 de janeiro de 2002 –
Associação Beneficente e Cultural Frei Odorico Virga,
na cidade de Fronteira – MG;
5 – Portaria nº 94, de 29 de janeiro de 2002 –
Associação Comunitária e Cultural de lati, na cidade
de Iati – PE;
6 – Portaria nº 95, de 29 de janeiro de 2002 –
Associação Fraternal de Quixadá –AFRAQ, na cidade
de Quixadá – CE;
7 – Portaria nº 96, de 29 de janeiro de 2002 –
Associação de Amigos da Zona Norte, na cidade de
Natal – RN;
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8 – Portaria nº 97, de 29 de janeiro de 2002 –
Associação Cultural Amigos do Brigadeiro, na cidade
de Ervália – MG;
9 – Portaria nº 98, de 29 de janeiro de 2002 –
Associação Beneficente Teixeirense, na cidade de Teixeiras – MG; e
10 – Portaria nº 99, de 29 de janeiro de 2002 –
Associação Cultural Alto do Aricanga – ES, na cidade
de Ibiraçu – ES.
Brasília, 1º de abril 2002. – Fernando Henrique
Cardoso.
MC nº 125 EM
Brasília, 7 de fevereiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação de Assistência So cial Casa da Benção, na cidade de Taguatinga, Dis trito Federal, explore o ser viço de radiodifusão co munitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de feve reiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da co munidade, numa demonstração de receptividade da fi losofia da criação desse braço da radiodifusão, de ma neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53000.000210/00, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacio nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre sente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 90, DE 29 DE JANEIRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n 53000.000210/00, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Assistência
Social – Casa da Benção, com sede na Área Especial
5 – Setor F Sul, na cidade de Taguatinga, Distrito Federal, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorizado reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado uns coordenadas geográficas com latitude em 15º51’27”S e longitude em
48º02’41”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 16/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.000.000.210/00, de
14-1-00.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Assistência Social
Casa da Benção, localidade do
Taguatinga, no Distrito Federal.
I – Introdução
1. Associação de Assistência Social Casa da
Benção, inscrita no CGC sob o número
02.561.439/0001-19, no Distrito Federal, com sede
na Área Especial 5, Setor “F” Sul, localidade do Taguatinga, DF, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, por meio de requerimento datado
de 3 de janeiro de 2000, subscritos pelo representante legal, demonstrando interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade
que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
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17 de dezembro de 1999, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
02/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– Ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes
da entidade, como declaração de residência e decla ração de fiel cumprimento às normas, recolhimento
da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoa is.
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7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 à 86, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações Técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Área Especial 4/5, Setor “F”
Sul, localidade de Taguatinga, Distrito Federal, de coordenadas geográficas em 15°51’27”S de latitude e
48°02’41”W de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 17-12-1999,
Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que os cálculos inicialmente efetuados estão corretos
e que, por conseguinte, as coordenadas geográficas
indicadas devem ser mantidas, pelo que se depreende, da memória do documento de folhas 45, denominado de “Roteiro de Análise Técnica, de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e
do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.7, II, e VI, e posteriormente do subitem
6.11, (Projeto Técnico) da Norma 2/98, (fls. 46 e 67).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 69, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor, antena e torre e linha de transmissor),
com indicação da potência efetiva irradiante e intensidade de campo no limite da área de serviço;
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– diagramas de instalação da antena e de irradi ação, com indicação de características elétricas da
antena.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação, constatando-se conformidade com a Norma
2/98, em especial as exigências inscritas em seu item
6.11, folhas 84 e 85.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação de Assistência Social Casa da
Benção
– quadro diretivo
Presidente: Ruty Brunelli de Oliveira
Vice-Presidente: Rubens César Brunelli Júnior
1º Secretário: Marcus Antônius Galdino da Silva
2º Secretário: Carlos Eduardo Pereira Fontes
1º Tesoureiro: Alexandre M. Fonseca da Cruz
2º Tesoureiro: Wellerson Paulo de Oliveira
Dir. Social: Marluce de Sena Guimarães
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Área Especial 4/5, Setor “F” Sul, localidade de
Taguatinga, Distrito Federal
– coordenadas geográficas
15º51’27”5 de latitude e 48°02’41”W de longitu de, correspondentes aos dados constantes no “For mulário de Informações Técnicas”, fls. 69 e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de RadCom”, fls.
84 e 85, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Associação de Assis tência Social Casa da Benção, no sentido de conce der-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pre tendida, dentro das condições circunscritas no Proces so Administrativo nº 53.000.000.210/00, de 14 de jane iro de 2000.
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Brasília, 14 de janeiro de 2002. – Érica Alves
Dias, Relator da conclusão Jurídica – Adriana Resende Avelar Ribeiro, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 15 de janeiro de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do
Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, de 15 de janeiro de 2002. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº/2002/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 15 de janeiro de 2002. – Antonio Car los Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão
Interino.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 849, DE 2003
(Nº 2.295/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária dos Pioneiros de
Campos de Júlio a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 226, de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associação Cultural Comunitária dos Pioneiros de Campos de Júlio a executar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, ser viço de radiodifu são comunitária na ci dade de Campos de Júlio,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 302, 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 4º inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações autorizações para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi-
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dade, serviços de radiodifusão comunitária conforme
os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 203, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação de Comunicação Social de Barra de São
Francisco, na cidade de Barra de São Francisco – ES,
2 – Portaria nº 209, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Beneficente José Ednir Maia de Limoeiro
do Norte – CE, na cidade de Limoeiro do Norte – CE;
3 – Portaria nº 219, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Comunitária Independente Prô-Melhora mento de Nova Fátima, na cidade de Hidrolândia –
GO;
4 – Portaria nº 220, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Comunitária de Radiodifusão de Gonçal ves, na cidade de Gonçalves – MG;
5 – Portaria nº 221, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Comunitária dos Moradores da Cidade
de Oliveira dos Brejinhos, na cidade de Oliveira dos
Brejinhos – BA;
6 – Portaria nº 222, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Comunitária Dianopolina de Radiodifu são na cidade de Dianópolis – TO;
7 – Portaria nº 226, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Cultural Comunitária dos Pioneiros de
Campos de Júlio, na cidade de Campos de Júlio – MT;
8 – Portaria nº 228, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Comunitária Pró – Desenvolvimento de
Simolândia – ADS, na cidade de Simolândia – GO;
9 – Portaria nº 230, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Comunitária Cultural de Montes Claros
na cidade de Montes Claros – MG; e
10 – Portaria nº 235, de 25 de fevereiro de 2002
– Associação Comunitária para o Desenvolvimento
de Posse – ADEPE, na cidade de Posse – GO.
Brasília, 24 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 327 EM
Brasília, 21 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Exce1ência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural Comunitária dos
Pioneiros de Campos de Júlio, na cidade de Campos
de Júlio, Estado de Mato Grosso explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca put do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações uma inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida de da filosofia de criação desse braço da radiodifu -
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são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53690.000494/99 que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 226, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e temido em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53690.000494/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural Comunitária dos Pioneiros de Campos de Júlio, com sede na
Avenida Vuldir Masutti nº 830. Centro, na cidade de
Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
sais regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante, localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 13º40’04”S e longitude em
59º15’16”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional aos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
unidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
uma publicação.
Pimenta da Veiga
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RELATÓRIO Nº 67/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.690.000.494/99, de
10-8-99.
Objeto: Requerimento de autorização para a explo ração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural Comunitária dos
Pioneiros de Campos de Júlio, localidade de Cam pos de Júlio, Estado do Mato Grosso.
I – Introdução
1. Associação Cultural Comunitária dos Pionei ros de Campos de Júlio, inscrita no CGC sob o núme ro 03.292.198/0001-06, no Estado do Mato Grosso,
com sede na Av Valdir Masutti, 830, centro, Cidade de
Campos de Júlio, MT, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimento
datado de 25 de julho de 1999, subscrito por repre sentante legal, demonstrando interesse na explora ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na loca lidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
9 de abril 2001, Seção 3, que contempla o logradouro
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
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coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e ainda juntando documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes
da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento às normas, recolhimento
da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 228 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Av. Valdir Masutti, s/nº, Estado do Mato Grosso, de coordenadas geográficas em
13°43’235”S de latitude e 59°15’361”W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 9-4-2001, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 190, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foram
apresentadas novas coordenadas e o real endereço
que foi aceito e analisado por engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
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– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e
do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Foi dado o parecer pelo Arquivamento da
Entidade, fls. 165, no entanto, houve o pedido de re consideração às fls. 166, que foi provido as fls. 192.
Seguiram-se diligências para alteração estatutária e
apresentação do subitem 6.7 incisos I, II, III, V, VII e
VIII e posteriormente o 6.11, (Projeto Técnico), da
Norma 2/98. (fls. 107, 165, 166 e 205)
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 225, firma do pelo engenheiro responsável, onde estão resumi das as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensi dade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 226 e 227.
15. É o relatório.

IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
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– nome
Associação Cultural Comunitária dos Pioneiros
de Campos de Júlio
– quadro diretivo
Presidente: Glauber Siveiro da Silva
Vice-Presidente: Murilo Antônio Bianchi
Secretário: Joana Aparecida Fernandes Santos
Tesoureiro: Ademir Rostiralha
Dir. Com. Social: Edilson Perinozza
Suplente: Celso Mário Cacco
Suplente: Irinon Vian
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
MT 235, KM 6, Agro Vila Vían, Antiga Estrada de
Sapezal, Cidade de Campos de Júlio, Estado do Mato
Grosso;
– coordenadas geográficas
13°40’04”S de latitude e 59°15’16”W de longitude, correspondentes aos dados constantes no “For mulário de Informações Técnicas”, fls. 225 e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de RadCom”, fls.
226 e 227, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultural
Comunitária dos Pioneiros de Campos de Júlio, no
sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização
para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições
circunscritas no Processo Administrativo nº
53.690.000.494/99, de 10 de Agosto de 1999.
Brasília, 29 de Janeiro de 2002. – Luciana Coelho,
Relatora da conclusão Jurídica. – Adriana Resende
Avelar Rabelo, Relatora da Conclusão Técnica.
De acordo.
A consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 30 de janeiro de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador-Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 850, DE 2003
(Nº 2.334/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária São Domingos Para o
Desenvolvimento Social, Cultural e Artís tico a executar serviço de radiodifusão
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comunitária na cidade de Buritama, Esta do de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 406, de 27 de julho de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária São Domingos para o De senvolvimento Social, Cultural e Artístico a executar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Buritama,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.042, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências. acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 800, de 28 de dezembro de 2000
– Associação São Juliãoense de Desenvolvimento
do Desporto Cultura e Turismo, na cidade de São Ju lião – PI;
2 – Portaria nº 801, de 28 de dezembro de 2000
– O Centro Social José Paulino, na cidade de Jaçanã
– RN;
3 – Portaria nº 802. de 28 de dezembro de 2000
– Associação dos Moradores de Lagedo do Tabocal,
na cidade de Lagedo do Tabocal – BA;
4 – Portaria nº 18, de 8 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária Lapa, ACLA, na cidade de
Amélia Rodrigues – BA;
5 – Portaria nº 20, da 8 de fevereiro de 2001 –
Associação Cultural, Esportiva e Turística de Igaratá
– ACETI, na cidade de Igaratá – SP;
6 – Portaria nº 34, de 22 de fevereiro de 2001 –
Rádio Comunitária Cruz das Armas FM, na cidade de
João Pessoa – PB;
7 – Portaria nº 72, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Movimento Comunitário Rádio Educativa
FM de Paranatinga – na cidade de Paranatinga-MT;
8 – Portaria nº 86, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária de Rádio FM de Pimenta Bueno, na cidade de Pimenta Bueno – RO;
9 – Portaria nº 110, de 6 de março de 2001 –
Associação de Rádio Comunitária FM Rio Neves de
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São Raimundo das Mangabeiras, na cidade de São
Raimundo das Mangabeiras – MA;
10 – Portaria nº 128, de 19 de março de 2001 –
Associação de Radiodifusão e Desenvolvimento Co munitário de Forquilha – Senhor Antônio Peneira Gomos Menina, na cidade de Forquilha -CE;
11 – Portaria nº 129, de 19 de março de 2001 –
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Alto Rodrigues e FM Ouro Negro, na cidade de Alto
do Rodrigues – RN;
12 – Portaria nº 130, de 19 de março de 2001 –
Rádio Juventude Comunitária de Ferros, na cidade de
Ferros – MG;
13 – Portaria nº 397, de 27 de julho de 2001 –
Associação Radio Vida, na cidade de Cachoeira do
Sul – RS; e
14 – Portaria nº 406, de 27 de julho de 2001 –
Associação Comunitária São Domingos para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico, na cidade
de Buritama – SP.
Brasília, 26 de setembro de 2001 – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 553 EM
Brasília, 29 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
São Domingos para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico, com sede na cidade de Buritama. Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei n.º 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo a integração de informações benéficas em to dos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
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4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo administrativo
nº 53 830.002053/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacio nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre sente processo, passará a produzir efeitos locais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3.º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 406 DE 27 DE JULHO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de mias atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2615, de 3 de junho de
1998, atendo cm vista o que consta do Processo ad ministrativo nº 53830.002053/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária São
Domingos para o Desenvolvimento Social, Cultural e
Artístico, com seda na Rua João Faleiros nº 899, Gle ba 12, na cidade da Buritama, Estado de São Paulo, a
executar o serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei n.º
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21º04’25”S e longitude em
50º08’31”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente pro duzirá efeitos le gais após de liberação do Congresso Na cional, nos
termos do § 3º do art. 223, da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 206/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.830.002.053/98 de
9-9-1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
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Interessado: Associação Comunitária São Domingos para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artís tico, localidade de Buritama, Estado de São Paulo.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária São Domingos
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
inscrita no CNPJ sob o número 02.087.676/0001-90,
Estado de São Paulo, com sede na Rua João Faleiros, nº 899, Gleba 12, Cidade de Buritama, dirigiu-se
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por
meio de requerimento datado de 4-9-1998, subscrito
por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18-3-1999, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
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6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do lo cal de instalação do sistema irradiante, e respecti vas coordenadas ge ográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declara ção de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 9 a 62 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
•Informações Técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indi cou em
sua petição que os equipamentos se riam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro lo calizado na Rua João Faleiros nº 899,
Gleba 12, Ci dade de Buritama, Estado de São Paulo, de coordenadas ge ográficas em 21°04’25”S de
latitude e 50°08’31”W de longitude, consoantes aos
dados constantes no aviso no DOU de 18-3-1999,
Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 39, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenados
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12.Seguiram-se di ligências para apresenta ção de alteração estatutária, declaração de acordo
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com o subitem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, planta de arruamento, bem como do subitem 6.11, (Projeto Técnico) e adequação do mesmo à Nor ma 2/98 (fls. 44
a 88).
13.Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 88, firmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14.Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 89 e 90.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária São Domingos para o
Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico.
– quadro diretivo
Presidente: Osmair José Domingos
Vice-presidente: Oraci José Domingos
Secretária: Aneris Toneto
Tesoureiro: Sílvio Lopes dos Santos
– Localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua João Faleiros nº 899, Gleba 12, Cidade de
Buritama, Estado de São Paulo;
– coordenadas geográficas
21º04’25”S de latitude e 50º08’31”W de longitude, correspondentes aos dados constantes no “For -
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mulário de Informações Técnicas”, fl. 88, e “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, fls.
89 e 90, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Associação Comuni tária São Domingos para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico no sentido de conceder-lhe a Ou torga de Autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53.830.002.053/98 de 9 de setem bro de 1998.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 4 de julho de 2001 – Hamilton de Ma galhães Mesquita, Coordenador Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 851, DE 2003
(Nº 2.348/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Macaparana FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Macaparana, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 597, de 24 de outubro de 2001, que autoriza a
Associação Cultural Macaparana FM a executar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão comunitária na cidade de Macaparana,
Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.402, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
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exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 595, de 24 de outubro de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Assu/RN, na cidade de Assu – RN;
2 – Portaria nº 596, de 24 de outubro de 2001 –
Fundação Mário Negócio, na cidade de Parnamirim –
RN;
3 – Portaria nº 597, de 24 de outubro de 2001 –
Associação Cultural Macaparana FM, na cidade de
Macaparana – PE;
4 – Portaria nº 598, de 24 de outubro de 2001 –
Associação Beneficente de Chã do Pavão, na cidade
de Vertente do Lério – PE;
5 – Portaria nº 599, de 24 de outubro de 2001 –
Associação de Mídia Comunitária Cidade das Brisas,
na cidade de Votuporanga – SP;
6 – Portaria nº 600, de 24 de outubro de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Pirangiense, na cidade de Pirangi – SP;
7 – Portaria nº 601, de 24 de outubro de 2001 –
Associação Comunitária Cultural Portuense de Rádio
e TV, na cidade de Astolfo Dutra – MG;
8 – Portaria nº 604, de 24 de outubro de 2001 –
Associação dos Moradores da Praia da Costa, na cidade de Vila Velha – ES;
9 – Portaria nº 606, de 24 de outubro de 2001 –
Sociedade Civil Boca Maldita, na cidade de Curitiba –
PR;
10 – Portaria nº 607, de 24 de outubro de 2001
– Associação de Assistência aos Bairros de Pitangui
– ABAP, na cidade de Pitangui – MG; e
11 – Portaria nº 608, de 24 de outubro de 2001
– Associação Comunitária Cultural Rural da Imagem
e do Som de Lagamar, na cidade de Lagamar – MG.
Brasília, 18 de dezembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 729 EM
Brasília, 9 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Cultural Macaparana
FM, na cidade de Macaparana, Estado de Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma -
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neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53103.000784/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacio nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre sente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 597, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53103.000784/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural Macapa rana FM, com sede na Rua Nossa Senhora do Ampa ro, nº 66 – centro, na cidade de Macaparana, Estado
de Pernambuco, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 07º33’19”S e longitude em
35º27’01”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 216/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.103.000.784/98 de
7-10-1998.
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Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural Macaparana FM,
localidade de Macaparana, Estado de Pernambuco.
I – Introdução
1. A Associação Cultural Macaparana FM, ins crita no CNPJ sob o número 02.558.461/0001-00,
Estado de Pernambuco, com sede na Rua Nossa Senhora do Amparo, nº 66, Centro, Cidade de Macaparana, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de
22-9-1998 e, posteriormente, de 13.04.1999, subscrito por representante legal, demonstrando interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18-3-1999, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
•atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
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os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declara ção de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 4 a 90 dos autos.
8.Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
•informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Morro das Microondas,
s/nº, Cidade de Macaparana, Estado de Pernambuco,
de coordenadas geográficas em 07º33’16”S de latitu de e 35º27’17”W de longitude e, posteriormente, ten do sido indicado o real endereço, as coordenadas fo ram retificadas em 07º33’19”S de latitude e
35º27’01”W de longitude consoantes aos dados
constantes no aviso no DOU de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 53, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Contudo, a requerente
indicou novas coordenadas, que foram analisadas e
aceitas pelo Engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas;
instruções sobre coordenadas coincidentes com os
levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;

NOVEMBRO 2003
Novembro de 2003

– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se di ligências para apresenta ção de comprovante de registro da Ata de Constitui ção, Ata de Eleição dos atuais di rigentes da Entida de, declarações de acordo com o subitem 6.7, inc.
III, IV, V e VIII (2º parte) da Norma 02/98, comprova ção de válida existências das Enti dades que mani festaram apoio à iniciativa da re querente, cópia do
CNPJ da Entidade, declaração do endereço da
sede da requerente, bem como do subitem 6.11
(Projeto Técnico)e adequação do mesmo à Nor ma
02/98 (fls. 57 a 123).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 123, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 124 e 125.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Cultural Macaparana FM.
– quadro diretivo
Presidente e Vice: Edna Patrícia G. Cavalcanti
1ª Secretária: Ana Cecília de Henriques Cavalcanti
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2ª Secretária: Suzana Maria de Andrade
1º Tesoureiro: José Pau lo Medeiros da Silva
2ª Tesoureira: Mylene de Oliveira O. de Arruda
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua João Pessoa, s/nº, cidade de Macaparana,
Estado de Pernambuco;
coordenadas geográficas 07º 33’ 16” S de latitu de e 35º 27’ 17” W de longitude, retificadas em 07º 33’
19” S de latitude e 35º 27’ 01” W de longitude, corres pondentes aos dados constantes no “Formulário de
Informações Técnicas”, fl. 123, e “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação de RadCom”, fls. 124 e 125,
que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Associação Cultu ral Macaparana FM, no sentido de conceder-lhe a
Outorga de Autorização para a exploração do servi ço de radiodifusão comunitária, na localidade pre tendida, dentro das condições circunscritas no Pro cesso Administrativo nº 53.103.000.784/98 de 7 de
outubro de 1998.
Brasília, 9 de julho de 2001. – Adriana G. Costa,
Relatora da conclusão Jurídica, Neide Aparecida da
Silva, Relatora da Conclusão Técnica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 852, DE 2003
(Nº 2.364/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Tapera Falando Mais
Alto a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São José da
Tapera, Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 785, de 14 de dezembro de 2001, que autoriza
a Associação Comunitária Tapera Falando Mais Alto
a executar, por dez anos, sem direito de exclusivida de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São José da Tapara, Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 156, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas dc Exposições de Motivos do Senhor Ministro
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de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 782, de 14 de dezembro de 2001
– Associação Comunitária de Moradores de Boa Vis ta, ria cidade de Olho d’Água das Flores – AL;
2 – Portaria nº 783, de 14 de dezembro de 2001
– Associação Comunitária e Cultural de Coruripe, na
cidade de Coruripe – AL;
3 – Portaria nº 785, de 14 de dezembro de 2001
– Associação Comunitária Tapera Falando Mais Alto,
na cidade de São José da Tapera – AL;
4 – Portaria nº 786, de 14 de dezembro de 2001
– Associação Brasil Comunitário, na cidade de São
Gabriel – RS;
5 – Portaria nº 787, de 14 de dezembro de 2001
– Associação Rádio Comunitária de Campo Redondo/RN, na cidade de Campo Redondo – RN;
6 – Portaria nº 789, de 14 de dezembro de 2001
– Associação Comunitária Amigos da Vida, na cidade de Cordeiro – RJ;
7 – Portaria nº 791, de 14 de dezembro de 2001
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Rio Bonito do Iguaçu, na cidade de
Rio Bonito do Iguaçu – PR; e
8 – Portaria nº 792, de 14 de dezembro de 2001
– Associação Bonfim Esperança – ABESPE, na cidade de Bonfim – MG.
Brasília, 11 de março de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 67 EM
Brasília, 25 de janeiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Tapera Falando Mais Alto na cidade de São José da Tapera, Estado
de Alagoas/explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
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educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53610.000228/98,(que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacio nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre sente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional,a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 785 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53610.000228/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Tapera Falando Mais Alto, com sede na Avenida Depu tado Elísio da Silva Maia, nº 157 – Centro, na cidade
de São José da Tapera, Estado de Alagoas, a execu tar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art.2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 09º33’25”S e longitude em
37º22’49”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
INFORMAÇÃO Nº 17/2001 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53610000228/98, de
24-8-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Associação Comunitária Tapera Falan do Mais Alto, na localidade de São José da Tapera,
Estado de Alagoas.
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Conclusão: Processo instruído.
Trata-se o presente processo de pedido de autorização para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José da Tapera, Estado de
Alagoas, formulado pela Associação Comunitária Tapera Falando Mais Alto.
Em decorrência da análise da documentação instrutória do processo em epígrafe e de acordo com a
Informação Conjur/MC nº 307/2001, foram apontadas
as seguintes pendências: ausência da documentação
descrita no subitem 6.7 incisos II (Ata de eleição atual) e
III (com relação a um dirigente) da Norma Complementar nº 2/98, bem como necessária alteração estatutária
e cópia do cartão do CNPJ da requerente. Desta forma
seguiu-se diligência para a apresentação da referida
documentação, tendo sido a mesma encaminhada pela
Requerente, complementando a documentação instrutória do processo. Vale salientar que a composição da
atual diretoria é a seguinte:
Presidente: Valdir José dos Santos
Vice-presidente: Rafael de Oliveira Fontes
Secretário: Romildo Silva Lisboa
2º Secretário: Gildivânio dos Santos
Tesoureiro: José Miguel da Silva
2º Tesoureiro: Paulo Henrique de Souza
Frente ao saneamento do processo e ainda, considerando o Relatório nº 307/2001–DOSR/SSR/MC, este
Departamento conclui que toda a documentação
constante dos autos do processo encontra-se de
acordo com a legislação atinente.
Em face ao exposto, faz-se mister o retorno dos
autos à Consultoria Jurídica, para apreciação do relatado, no sentido de conceder à Associação Comunitária Tapera Falando Mais Alto Outorga de Autorização
para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida.
Brasília, 28 de novembro de 2001. – Alexandra
Luciana Costa, Chefe de Divisão – SIAPE 1311638.
Brasília, 29 de novembro de 2001. – Hamilton
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 29 de novembro de 2001. – Antônio
Carlos Tardele, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica
para exame e parecer.
Brasília, 29 de novembro de 2001. – Antônio
Carlos Tardele, Secretário de Serviços de Radiodifusão, Interino.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 822 a
852, de 2003, que acabam de ser lidos, tramitarão
com prazo determinado de quarenta e cinco dias, de
acordo com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Ple nário em 25 de março último, os Projetos lidos serão
apreciados terminativamente pela Comissão de Edu cação, onde poderão receber emendas pelo prazo de
cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, “b”, combi nado com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitu ição que será lida pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ro meu Tuma.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 85, DE 2003
Altera o art. 167 da Constituição Fe deral para vedar a limitação de empenho
e movimentação financeira de dotações
consignadas ao orçamento das Forças
Armadas.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda:
Art. 1º O art. 167 da Constituição Federal passa
a viger acrescido do seguinte inciso XII:
“Art. 167. ...............................................
..............................................................
XII – a limitação de empenho e movi mentação financeira das datações consignadas ao orçamento das Forças Armadas”.
(NR)
Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em
vigor na data de sua publicação.
Justificação
As Forças Armadas são instituições nacionais
permanentes e regulares previstas na nossa Car ta
Magna, com a elevada missão de defender a Pátria,
garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem.
Por seu lado, assegurar a defesa nacional é compe tência própria da União, nos termos da própria Cons tituição.
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A defesa nacional, neste momento de crise in ternacional, em que se verifica um paulatino enfraquecimento do multilateralismo e a propagação do direito do uso da força, passa a exigir uma atenção especial. Sem dúvida, o Brasil deve procurar defender e
propagar os seus princípios de relações internacionais, baseado no fortalecimento dos organismos internacionais, nas relações multilaterais, no respeito à
soberania e a autodeterminação dos povos nos acordos e no respeito aos direitos humanos. Inegável, entretanto, que precisamos, também, pensar em fortalecer o nosso sistema de defesa nacional, mediante a
formulação de uma adequada política de defesa, hoje
inexistente, que possibilite o reaparelhamento e a modernização permanente das nossas Forças, assim
como o desenvolvimento tecnológico dessa área.
Não obstante, o que se tem observado nos últimos anos é um processo continuo e sistemático de
redução do orçamento das Forças Armadas. Mais
grave ainda, constata-se que o já comprimido orçamento das Forças tem sido objeto de contingenciamento, o que anula o planejamento, inviabiliza a pro gramação física e financeira, e resulta no paulatino
sucateamento dos meios militares. Referido contingenciamento atinge, inclusive, projetos de desenvolvimento tecnológico vitais para o futuro do País. Em
verdade, grande parte dos equipamentos, por falta de
manutenção e reposição, estão literalmente sucateados e obsoletos, como conseqüência direta da com pressão orçamentária.
Além do mais, a sistemática de contingenciamento alcança, também, as receitas dos fundos militares – geradas pela prestação de serviços e pelas
contribuições pessoais para a manutenção dos serviços de saúde –, contrariando seu objetivo precípuo de
funcionar como mecanismo de aporte de fontes complementares aos recursos do Tesouro.
Nesse contexto, pretende-se com a presente
Emenda Constitucional preservar as dotações consignadas na Lei Orçamentária para as ações imprescindíveis vinculadas à defesa nacional, função típica
de Estado, indelegável e essencial à manutenção da
integridade e da soberania do País, a exemplo do que
já ocorre com outras atividades governamentais
igualmente importantes, como o programa de combate à fome e a área de ciência e tecnologia.
Diante do exposto, não é mais possível, nem
mesmo razoável, exigirem-se sacrifícios adicionais
das Forças Armadas, sob pena de graves comprometimentos da defesa nacional.
São essas as razões que nos levam a apresentar a presente Emenda Constitucional e a solicitar o
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apoio dos ilustres Senadores e Senadoras para a sua
imediata aprovação.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Senador Demóstenes Torres – Aelton Freitas –
Almeida Lima – Álvaro Dias – Amir Lando – Antero
Paes de Barros – Arthur Virgilio Neto – Eduardo
Suplicy – Efraim Morais – Fátima Cleide – Fernan do Bezerra – Garibaldi Alves – Heloísa Helena –
Heráclito Fortes – João Alberto Souza – João Ca piberibe – Jorge Bornhausen – José Jorge – Lúcia
Vânia – Magno Malta – Maguito Vilela – Mão Santa
– Marco Maciel – Papaléo Paes – Paulo Octávio –
Roseana Sarney – Serys Slhessarenko – Sibá Ma chado.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 167. São vedados:
I – o início de programas ou projetos não incluí dos na lei orçamentária anual;
II – a realização de despesas ou a assunção de
obrigações diretas que excedam os créditos orça mentários ou adicionais;
III – a realização de operações de créditos que
excedam o montante das despesas de capital, ressal vadas as autorizadas mediante créditos suplementa res ou especiais com finalidade precisa, aprovados
pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;
IV – a vinculação de receita de impostos a ór gão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para
manutenção e desenvolvimento do ensino, como de terminado pelo art. 212, e a prestação de garantias às
operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º;
V – a abertura de crédito suplementar ou espe cial sem prévia autorização legislativa e sem indica ção dos recursos correspondentes;
VI – a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de pro gramação para outra ou de um órgão para outro, sem
prévia autorização legislativa;
VII – a concessão ou utilização de créditos ilimi tados;
VIII – a utilização, sem autorização legislativa
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
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déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive
dos mencionados no art. 165, § 5º;
IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei
que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
§ 2º Os créditos especiais e extraordinários te rão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso
em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão
incorporados ao orçamento do exercício financeiro
subseqüente.
§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, co moção interna ou calamidade pública, observado o
disposto no art. 62.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição , Justiça
e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes
do art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Sobre a mesa, expediente que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
Of. nº 238/03 – GLPPS
Brasília, 12 de novembro de 2003
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, na forma regi mental, a indicação dos nomes do Senador Mozarildo
Cavalcanti e da Senadora Patrícia Saboya Gomes,
como titular e suplente da Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul, respectivamente.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Exª protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Mozarildo Cavalcanti, Líder do Partido Popular Socialista.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Há oradores inscritos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela ordem.) – Sr. Presidente, requeiro minha inscrição para
uma comunicação inadiável no momento oportuno.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Concedo a palavra ao Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela ordem.) – Sr. Presidente, gostaria de usar da palavra
como Líder do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – V. Exª deseja fazê-lo antes da Ordem do Dia?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Antes,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – A Mesa ouvirá os outros Senadores que pe dem a palavra pela ordem e, em seguida, concederá
a palavra a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca valcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pela ordem.) – Embora eu tenha chegado ao plenário
em primeiro lugar, vou declinar de solicitar a palavra
para uma comunicação inadiável e solicitá-la como
Líder, antes da Ordem do Dia, para dar oportunidade
à Senadora Ideli Salvatti de falar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – A Mesa reconhece e, com certeza, em nome
das Srªs e dos Srs. Senadores, agradece a postura
sempre elegante de V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia Carepa.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, gostaria de solicitar a
minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, da mesma forma, solicito a
minha inscrição para uma comunicação inadiável,
agradecendo de coração ao Senador Morazildo Ca valcanti pela gentileza.
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O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Concedo a palavra ao Senador Juvêncio da
Fonseca e, em seguida, ao Senador Luiz Otávio.
Perdão, Sena dor Cé sar Bor ges. V. Exª, estan do à es quer da da Presidência, não tinha sido ainda
detectado.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela ordem.) – Sr. Presidente, a direita, aqui, fica sempre um
pouco esquecida, mas sei da sua gentileza e da sua
atenção – direita do Plenário, Senadora Ana Júlia. A
situação não é política, é apenas geográfica.
Sr. Presidente, gostaria que V. Exª me inscrevesse para uma comunicação inadiável, embora já
haja três inscritos, se não me engano. De qualquer
forma, solicito a V. Exª minha inscrição como primeiro suplente para uma comunicação inadiável. Há um
assunto que causa muita preocupação ao meu Estado e que gostaria de externar nesta tarde, se houver
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Senador César Borges, a Mesa reconhece
que, em se tratando da grande votação que teve V.
Exª, a condição de suplente lhe cabe apenas nesta
circunstância em que a Mesa imediatamente o inscreve como primeiro suplente no horário destinado às
breves comunicações.
Concedo a palavra ao Senador Juvêncio da
Fonseca e, em seguida, ao Senador Luiz Otávio.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, apenas para um esclarecimento. Sou o primeiro inscrito entre os oradores. Duas lideranças já solicitaram inscrição para falar antes da Ordem
do Dia. Pergunto a V. Exª: haverá alternância na tribuna
ou todas as lideranças falarão continuamente, até se esgotarem os pedidos das lideranças?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A Presidência informa a V. Exª, nobre Senador
Juvêncio da Fonseca, que, de acordo com a interpretação estrita do Regimento, os Líderes obterão o uso
da palavra sempre que o solicitarem. Eles têm a pre ferência pelo Regimento da nossa Casa.
A Mesa informa a V. Exª que este Presidente é o
segundo orador inscrito e guarda a expectativa de
também poder falar. Mas, para isso, obviamente, temos de ter a compreensão e a colaboração dos líderes, que, regimentalmente, têm preferência.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio.
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O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever para
uma comunicação inadiável, mas tenho visto que a
freqüência neste ano tem sido muito intensa. É uma
disputa louca para conseguirmos cumprir com a nos sa obrigação, para estarmos em contato com a popu lação e principalmente com o telespectador da TV
Senado, que a assiste permanentemente. A audiên cia é muito alta.
Proponho à Mesa que pudéssemos nos inscre ver com antecedência de uma semana. Já estou pe dindo para a próxima semana, em qualquer data, em
qualquer horário, em qualquer oportunidade, que V.
Exª tenha a bondade e a satisfação de dar ao povo do
Pará uma oportunidade. Hoje estamos representados
pela Senadora Ana Júlia, mas nem sempre o Pará
consegue, com toda essa garra, disposição e entusi asmo da Bancada, dar a sua mensagem. Eu fico ins crito para a próxima semana, senão para o mês ou
para o ano que vem, mas fico aguardando a decisão
da Mesa para que possamos usar desse tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – A Mesa registra a pretensão de V. Exª de usar
da palavra na tribuna, Senador Luiz Otávio – é o que
pode fazer.
Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, aproveito a oportunidade para manifestar
o meu protesto contra esta situação. Ou nós, Senado res, vamos ter de modificar o Regimento Interno ou a
Mesa vai ter de usar o bom senso. Com todo o respei to que tenho por todos os líderes, não é justo os Se nadores se inscreverem, ficarem numa fila a partir
das 5h30, perderem o almoço para fazer inscrição e,
de repente, não terem a oportunidade de fazer uma
comunicação inadiável. Afinal de contas, todos os Se nadores representam os seus Estados, têm de de sempenhar bem os seus mandatos, foram eleitos
com votações expressivas. Com todo o respeito que
tenho pelos líderes, eles já são extremamente privile giados, falam e são consultados a todo momento. Tenho a impressão de que o Senado tem de tomar uma
providência, porque, senão, só vão ficar os líderes no
plenário, e os Senadores terão de desempenhar ou tras funções.
Manifesto o meu protesto contra esta situação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Em resposta a V. Exª, Senador Maguito Vilela,
a Mesa, na interpretação que fez do Regimento, o fez
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no intuito de contribuir com as Srªs e os Srs. Senadores que têm enviado muitas reclamações.
Identifica ainda que o nosso Regimento vem de
uma época em que havia o bipartidarismo, quando
havia, portanto, apenas dois líderes que usavam o horário de liderança eminentemente para fazer comunicações de interesse partidário. O problema não exis tia, mas existe agora, com a multiplicidade de partidos, o que entendo ser da própria democracia e nos
leva a ter que examinar, com maior cuidado, essas alterações regimentais propostas por V. Exª, pela Mesa
e outras Srªs e Srs. Senadores.
Concedo a palavra ao Senador Juvêncio da
Fonseca, pela ordem.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, pelas mesmas razões
do Senador Maguito Vilela, apresento à Mesa a desistência da minha inscrição para hoje. Por quê? Porque já faz 48 horas que me inscrevi para falar em primeiro lugar, pois tenho outros compromissos – reunião do Conselho de Ética às 15 horas e outra reunião
às 16h30min. Toda vez que chego aqui para falar, as
lideranças têm toda e qualquer prerrogativa, embora
não falem em nome do Partido, mas de interesses
eleitorais próprios, da sua região. É preciso aplicar o
Regimento. Quando se pede a palavra na condição
de líder, o assunto deve ser de interesse do Partido.
Não se pode aproveitar da condição de líder para falar
o que quiser.
Portanto, com o meu protesto,como fez o Senador Maguito Vilela, desisto da minha inscrição hoje.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Senador Juvêncio da Fonseca, em colaboração com o andamento dos trabalhos e em resposta a
V. Exª, que tem um compromisso inadiável – a reunião
do Conselho de Ética –, a Mesa poderia consultar os
Líderes a respeito, já conhecendo a costumeira elegância do Senador Magno Malta e do Senador Mozarildo Cavalcanti. Se S. Exªs concordarem, V. Exª falará
de imediato, já que é o primeiro inscrito.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela ordem.) – Sr. Presidente, não tomo as considerações feitas como reclamação, porque os Senadores que as
fizeram são muito mais antigos que eu nesta Casa, e
o Regimento, ainda mais antigo que todos nós. Ele
não foi inventado ontem.
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Como Líder, respaldado pelo Regimento, tenho
condições de falar em outro momento da sessão; ce derei, por tanto, meu tempo ao companheiro. Sei que
S. Exª tem algo muito importante para falar e, com
certeza, seu pronunciamento trará contribuições para
todos nós e para o Brasil, que estará assistindo ao
Senador Juvêncio da Fonseca, meu professor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – A Mesa agradece. Já contava com a costumei ra elegância de V. Exª, Senador Magno Malta, e tam bém do nobre Líder Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Senador Juvêncio da Fonseca, V. Exª, como
primeiro orador inscrito, dispõe de até vinte minutos.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agrade ço imensamente a cessão do tempo pelo Senador
Magno Malta e pelo Senador Mozarildo Cavalcanti,
mas gostaria de expressar minha insatisfação de falar
em uma circunstância como esta. É difícil para um Senador que se inscreve regimentalmente, 48 horas an tes, em primeiro lugar, estar aqui, quando se acumu lam os pedidos das lideranças para fazer uso da palavra, algo que, embora regimentalmente correto, não
considero ético para com os companheiros. Estou di zendo isso, porque as reclamações se acumulam dia
a dia. Muitos Senadores se inscrevem e não conse guem falar. Inscreveu-se, outro dia, em primeiro lugar,
se não me engano, o Senador Roberto Saturnino, que
não conseguiu falar o dia inteiro.
Ora, temos que procurar uma regra, regimental mente falando, que nos propicie um comportamento
ético com os companheiros, que não gere essas re clamações e palavras como as que estou pronuncian do hoje por concessão de lideranças. O momento é
de reflexão.
Agradeço, penhoradamente, a concessão que
me foi feita pelos eminentes Senadores Magno Malta
e Mozarildo Cavalcanti, que prezo tanto.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é
bom que sempre se venha a esta tribuna para abordar
assuntos negativos referente à União, Estados e Mu nicípios. Somos, antes de tudo, otimistas, porque en tendemos que este País é forte e está preparado para
a sua grande arrancada de desenvolvimento. Mas há
fatos que não temos como deixar de relatar desta tri buna, mesmo porque a população de nosso Estado
tem que saber o que pensa cada Senador sobre temas que a afligem.
O Pantanal sul-mato-grossense – assim como o
Pantanal mato-grossense –, região úmida, espetacu -
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lar, é patrimônio da humanidade. Aquela maravilha,
aquele santuário ecológico que é o Pantanal está em
início de processo de degradação.
Corresponde a 138 mil quilômetros quadrados,
ou seja, é do tamanho de Portugal, e apresenta uma
diversidade muito grande de espécies: 230 de peixes,
650 de aves, 80 de mamíferos, 50 de répteis. O
pôr-do-sol e o nascer sol e da lua fazem com que
aquele santuário se multiplique muitas vezes nas
suas águas serenas e sempre multicoloridas.
Inspirado pela necessidade de preservação do
Pantanal e de desenvolvimento da região, o ex-Governador Wilson Barbosa Martins idealizou, e sua
equipe criou, o Projeto Pantanal, que foi assimilado
de imediato pelo ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Um projeto de US$400 milhões – US$200
milhões para Mato Grosso e US$200 milhões para
Mato Grosso do Sul –, especialmente para o desenvolvimento da região pantaneira, com a sua sustentação ambiental, Senador Magno Malta. É tão impor tante que o Bird o aprovou imediatamente, Senador
Maguito Vilela. Mas, há dez anos, esse projeto anda
de mesa em mesa, apesar de aprovado pelo Banco,
pelo Presidente da República e pelo Senado Federal.
Quatrocentos milhões de dólares! Há dez anos o Projeto Pantanal não sai do papel.
Agora, Srªs e Srs. Senadores, a notícia é a de
que o projeto tem de ser reduzido drasticamente em
seus valores. E, se houver essa redução, nós, pantaneiros, não temos certeza de que os valores reduzidos serão liberados, porque o contingenciamento, a
não-liberação de recursos, está virando regra no Brasil. Recursos só são liberados nos limites do superávit
primário, para pagar os serviços da dívida e a dívida
externa. E o desenvolvimento asfixia-se, cada vez
mais, na inatividade, na falta de progresso da Nação
brasileira.
Mas tanto o Governador de Mato Grosso do Sul,
José Orcírio dos Santos, quanto o de Mato-Grosso, Blairo Maggi, preocupados com essa questão, mantiveram
contato com a áreas econômica e política e com a Casa
Civil da Presidência da República, tentando a revitalização do Projeto Pantanal, que vai beneficiar praticamente 29 cidades no entorno do Pantanal sul-mato-grossense, com saneamento básico e obras de infra-estruturas, a fim de que, em hipótese nenhuma, sejam essas
cidades, grandes ou pequenas, a razão da degradação
do nosso querido Pantanal.
Os dois Governadores estiveram com essas autoridades, e a proposta é a redução drástica dos valores do Projeto Pantanal.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Permite-me V.
Exª um aparte?
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) –
Ouço o eminente Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Ju vêncio da Fonseca, eu pediria licença a V. Exª para interromper o seu discurso – provavelmente não na
hora certa, porque V. Exª tem uma seqüência, mas o
aparte só é permitido quando o horário está no “ver de”; se passa para o “vermelho”, não há mais direito a
aparte. Eu sou um apaixonado pelo Pantanal, como
pelo rio Amazonas e pela região amazônica. Acho
que é um patrimônio brasileiro que deve ser preserva do a qualquer custo. Eu até diria que, internacional mente, há uma atração muito grande pela região, devido ao turismo. A cidade de Bonito é descrita como
uma beleza pelas suas cachoeiras e rios. Eu já estive
lá, fazendo várias operações no combate ao tráfico de
drogas, contrabando de animais e tudo aquilo que
possa ferir o meio ambiente e a ecologia da região. V.
Exª nos assusta, Senador. Há mais de 10 anos há um
projeto que não saiu do papel, e mesmo sem atualiza ção do seu valor, querem cortá-lo. Deveria haver reajuste pelo cálculo da inflação para que se realocasse
uma verba maior. Outra coisa não tem cabimento. O
valor estimado de 400 milhões deve, em tese, ser calculado com uma defasagem muito grande – de 10
anos. Eu, então, acredito que o Governo deve se sen sibilizar, porque essa região de águas, principalmente
no Pantanal, pode se deteriorar ao longo dos anos. A
proposta que foi feita – esse programa do Pantanal,
incluindo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – poderá
não ser mais suficiente. Deve haver uma nova rees truturação do projeto e, a cada ano que passa, ele po derá ficar mais caro. Eu ouvi, aqui, muitas discussões
sobre uma nova hidrovia, envolvendo os rios Paraguai
e Paraná, sobre a parte ecológica, sobre a grande dificuldade de se mexer naquilo que o Pantanal tem de
sagrado até para a sobrevivência humana. Provavel mente, isso vai se perder ao longo do tempo, confor me a descrição de V. Exª, que, como morador, conhe ce tão profundamente a região. Queria endossar a
preocupação de V. Exª e fazer parte do seu exército
na luta para que, realmente, esse projeto saia do pa pel e não sofra nenhum corte, a fim de que as futuras
gerações possam, ainda, gozar um pouco das benes ses que o Pantanal oferece.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) –
Muito obrigado, Senador Romeu Tuma, pelo aparte. V.
Exª conhece perfeitamente o Pantanal, conhece mui to o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, sabe das
belezas e do significado, para o desenvolvimento do
País, daquela região.
Concedo o aparte ao Senador Maguito Vilela.
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O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Juvêncio da Fonseca, quero cumprimentá-lo pelo brilhante e oportuno pronunciamento que, sem dúvida
nenhuma, corresponde aos interesses da Nação brasileira e protesta contra a situação existente no Brasil.
Hoje, dá-se preferência apenas ao pagamento da dívida externa, aos juros. O Brasil deixa em segundo
plano as estradas, a saúde, a educação, tudo, em função, muitas vezes, do pagamento da dívida. O Pantanal merece um respeito especialíssimo de todos os
brasileiros e, por que não dizer, de toda a Humanidade. É um santuário ecológico, é um patrimônio de toda
a Humanidade e V. Exª tem razão quando reclama. Há
dez anos – não são dez dias, não são dez meses –
tramita um projeto que seria e será da maior impor tância para o Pantanal. Sou um freqüentador do Pantanal. Deixo qualquer coisa no mundo – praias, viagens ao exterior – para visitar o Pantanal. Portanto,
quero congratular-me com V. Exª, quero me colocar à
sua disposição também, como Senador de Goiás, vizinho dos Estados ir mãos do Mato Grosso e do Mato
Grosso do Sul, e cumprimentá-lo, bem como os Governadores que também têm lutado por isso, o grande
Governador Blairo Maggi e o Governador Zeca, do
PT. Acho que essa deve ser uma preocupação de
todo o Congresso e V. Exª vai nos liderar para que
possamos ajudá-lo a encontrar a solução para esse
problema. Também faço um apelo ao Ministro José
Dirceu, que, sem dúvida nenhuma, é a grande sentinela deste País hoje – um Ministro preparadíssimo,
que conhece todos os problemas, que sabe de todos
os problemas, que tem uma capacidade de trabalho
muito grande e está prestando relevantes serviços ao
Brasil –, para que S. Exª também ajude V. Exª, os dois
Estados do Mato Grosso e o Brasil a encontrarem a
rápida solução para minimizar os problemas do Pan tanal e incrementar ainda mais o desenvolvimento daquela região. Meus parabéns pelo brilhantismo e pela
oportunidade do pronunciamento.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) –
Obrigado, Senador Maguito Vilela. V. Exª também conhece muito bem o nosso Pantanal, o Mato Grosso do
Sul e o Mato Grosso, e sabe da nossa luta para o de senvolvimento daquela região.
Concedo um aparte ao Senador Almeida Lima.
O Sr. Almeida Lima (PDT – SE) – Senador Juvêncio da Fonseca, quero me congratular com V. Exª
pelo oportuno pronunciamento, sobretudo porque as
riquezas do Mato Grosso do Sul, e mais de perto do
Pantanal mato-grossense, são riquezas do Brasil e da
Nação brasileira. O reclamo que V. Exª faz é justíssimo e é preciso que o Governo Federal fique mais
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atento às reivindicações para a preservação e ampli ação de nosso desenvolvimento. Tive oportunidade
de conhecer o Estado de V. Exª quando ainda era es tudante da Faculdade de Direito de Sergipe, nos idos
de 1977, início de 1978, quando participei de uma
operação do Projeto Rondon. No Mato Grosso do Sul,
na cidade de Miranda, fiquei, durante 35 dias, coorde nando um grupo de aproximadamente 30 estudantes.
Naquela cidade, num período de cheia, conheci toda
a beleza e a pujança do Estado. Desde aquela época,
imaginava que o Mato Grosso prometia muito e que
seu desenvolvimento iria explodir. Entretanto, há ne cessidade da participação do Governo Federal, pelos
reclamos que V. Exª faz. Deixo minhas homenagens e
presto o meu testemunho à população de Mato Gros so do Sul, mais exatamente à de Miranda, com seu rio
de mesmo nome, afluente do Aquidauana, e às dos
povoados, à época, que hoje podem até ser Municípi os, como Campão e Bodoquena. Conheci um pouco
daquela região e a admirei bastante. Aprendi muito
com o mato-grossense-do-sul, enfim, com o miran dense. Portanto, V. Exª tem a minha solidariedade,
que é extensiva ao povo daquele Estado e, mais de
perto, da cidade de Miranda.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) –
Muito obrigado, Senador Almeida Lima.
Gostaria de tirar das palavras de V. Exª uma in formação para o ilustre Senador e para a população
em geral: Miranda fica às margens do rio Miranda,
pertinho de Campão e Bodoquena. Bodoquena é um
Município com maior potencial, talvez, que Bonito,
que é conhecido internacionalmente. Mas Bodoque na, que está ao lado de Bonito, Município já emanci pado há muito tempo, oferece riquezas iguais ou su periores às de Bonito.
Esse é o potencial de Mato Grosso do Sul para o
turismo. É por isso que precisamos preservar o Pantanal e, principalmente, criar a estrutura necessária
para a preservação dessa grande área.
Darei o aparte a V. Exª após ler um documento,
Senador Magno Malta, pois o Governo Federal está
fazendo algumas declarações infelizes, inoportunas,
fora de hora e mal colocadas.
Com referência ao Projeto Pantanal e ao meio
ambiente, nós recebemos a visita da ilustre Ministra e
Senadora Marina Silva, que esteve em Campo Gran de, num grande seminário sobre o meio ambiente de
Mato Grosso do Sul. S. Exª fez uma declaração que
está retratada num editorial do Correio do Estado, o
maior jornal de Mato Grosso do Sul.
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Vou ler esse editorial – são duas páginas ape nas –, que diz o seguinte:
Visita Infeliz.
Se a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deu-se ao trabalho de se deslocar
de Brasília para vir a Mato Grosso do Sul –
como fez na última quarta-feira – para falar
bobagens como a que classificou o Programa Pantanal de “faraônico”, seria melhor ter
ficado em seu gabinete e poupado o Governador José Orcírio desse vexame.
Continua o jornal:
Numa só frase, a ministra desqualificou o esforço de vários anos de políticos,
técnicos, representantes de ONGs e de entidades que representam a região pantaneira,
dando a impressão clara de que tem conhecimento superficial do assunto. Lamentável.
Prossegue o jornal:
O que mais surpreende, contudo, é a
maneira mal disfarçada que a ministra encontrou para justificar o fracasso em colocar, na prática, um projeto estratégico extremamente importante, que consumiu dinheiro, discursos e expectativas, e que agora
corre o risco de virar poeira numa gaveta
qualquer na Esplanada dos Ministérios.
Como se sabe, o Programa Pantanal
nasceu há mais de dez anos com a promessa de implantar infra-estrutura em cerca de
29 Municípios do Estado, além de fomentar
projetos de inclusão social das populações
indígenas e ribeirinhas da bacia do Alto Paraguai, garantindo um processo de desenvolvimento sustentável da região pantaneira.
Para isso, seriam financiados por organismos financeiros internacionais cerca de
US$400 milhões (que seriam repartidos entre os Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul). Não deu, como já se desconfiava há muito tempo.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador,
V. Exª me permite um aparte?
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) –
Concederei um aparte a V. Exª assim que terminar de
ler o documento.
Prossegue o editorial do jornal Correio do
Estado:
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Agora, na versão “exeqüível” de Marina Silva,
esses recursos serão enxugados para US$120 mi lhões e todos os projetos deverão ser remodelados.
Mesmo assim, há descrença generalizada sobre a viabilidade das promessas. Ou seja: tudo indica que
nada vai sair do papel. Quem viver, verá.
Assim, um programa que concentrou a atenção
técnica e política, fazendo a alegria de muitos “con sultores” de plantão, termina melancolicamente sob a
pecha de “faraônico” e, pior, com o aplauso de várias
autoridades do Estado.
Em nome do bom senso e do respeito ao traba lho alheio, alguém deveria levantar uma questão de
ordem e explicar à ministra que, mesmo reconhecen do que os tempos são de vacas magras, e que a
União não dispõe de recursos para fazer a contrapar tida de captação dos investimentos no Bird, a essên cia do programa será mantida.
Espera-se que, perdidos os anéis, fiquem os dedos. Até porque o Estado está atrasado na implantação
de obras que evitem a continuidade do processo de de gradação ambiental que cresce em todo o Pantanal.
Concedo um aparte, Senador Ramez Tebet, pri meiramente ao Senador Magno Malta, lembrando
que o meu tempo já está esgotado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – A Mesa pretende apenas, em função da recla mação das Srªs e dos Srs. Senadores, hoje, ocorrida
em plenário, alertar àqueles que desejam fazer apartes que o tempo do orador está esgotado e que, portanto, façam os apartes rapidamente.
Permita-me, Senador Magno Malta, que a Presi dência registre a presença dos alunos da Escola Indi,
do Lago Norte, nas galerias da nossa Casa. Para as
Srªs e os Srs. Senadores é uma honra tê-los partici pando dos nossos trabalhos.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Eu gostaria apenas de dizer ao Senador Juvêncio da Fonseca
que valeu a pena ter cedido o tempo ao nobre compa nheiro, em função da relevância do tema que aborda.
V. Exª, Senador Juvêncio, traz à luz, com muita com petência, um dos assuntos mais importantes para
este País. Quem conhece o Mato Grosso do Sul,
quem conhece o Pantanal e conhece um pouquinho
as suas riquezas, sabe que se somente Mato Grosso
do Sul fosse vendido para o mundo, esse parque bra sileiro tiraria todos nós da vergonha pública a que fo mos expostos no ano passado – pois somente a capi tal Buenos Aires – a Argentina está quebrada! – ven deu mais turismo que o Brasil inteiro, do que o Brasil
que tem Mato Grosso do Sul. Portanto, como não te nho tempo, quero fazer coro com o pronunciamento
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de V. Exª e dizer que Mato Grosso do Sul não é um orgulho só para os senhores e não requer a luta somente dos Senadores e Deputados daquela terra, mas de
todos nós, porque o Estado é patrimônio do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) –
Obrigado, Senador Magno Malta.
Concedo o aparte ao Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Juvêncio da Fonseca, vou atender à solicitação da
Mesa. Quero apenas dizer parabéns a V. Exª, porque
V. Exª tirou o grito do meu peito. O nosso Estado está
muito sacrificado. Agora, até o Pantanal, que é patrimônio da humanidade, está sofrendo restrições por
parte da Ministra do Meio Ambiente e, portanto, por
parte do Governo, esquecidos de que esse é um projeto maturado, há mais de dez anos, em favor do Mato
Grosso e do Mato Grosso do Sul. V. Exª falou por mim.
Muito obrigado e obrigado ao Presidente também!
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) –
Obrigado, Senador Ramez Tebet.
Sr. Presidente, para encerrar minhas palavras,
eu gostaria de agradecer a presença das crianças
que estão presentes nas galerias, que são a consciência ecológica do País, a consciência ambiental,
seja do Pantanal, seja do rio São Francisco, seja do
nosso litoral maravilhoso, da nossa fauna e flora.
Obrigado pela presença de vocês! Obrigado
porque, cada vez mais, as crianças e os jovens vão fazer com que tenhamos mais responsabilidade no
exercício da gestão pública.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Conceda-me um aparte, Senador Juvêncio da Fonseca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) –
Eu, infelizmente, não tenho mais tempo. Já fui advertido.
Obrigado, Sr. Presidente.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Mas eu
precisava falar sobre a Senadora Marina Silva, que V. Exª
conhece tão bem e é uma pessoa tão comprometida!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Senadora Heloísa Helena, o tempo do Senador realmente já estava esgotado e, em cumprimento
ao Regimento, que V. Exª tanto preza, a Mesa vai conceder a palavra pela ordem.
Antes, porém, Senador Almeida Lima, permita a
esta Mesa lembrar às Srªs e aos Srs. Senadores,
membros do Conselho de Ética, que está marcada
uma reunião, que deveria ter iniciado às 15 horas,
para a qual estão sendo aguardados todos os senhores membros.
A reunião será realizada na sala da Comissão
de Relações Exteriores, para a eleição do novo Presidente daquele importante Conselho.
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Portanto, a Mesa renova o apelo às Srªs e aos
Srs. Senadores para que se dirijam à sala da Comis são de Relações Exteriores, a fim de participar da re união do Conselho de Ética.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Senador Almeida Lima, V. Exª tem a palavra
pela ordem.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, requeiro a V. Exª a minha inscrição,
como orador, para fazer uma comunicação inadiável,
se o tempo permitir, antes da Ordem do Dia, e, com a
autorização da Liderança do PDT – que farei chegar
às mãos de V. Exª –, a minha inscrição, como orador,
após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Senador Almeida Lima, em resposta a V. Exª, a
Mesa informa que já há três solicitações para comuni cações inadiáveis e uma suplência, do nobre Sena dor César Borges. Portanto, a Mesa já defere, de
pronto, que V. Exª falará como segundo orador, após a
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador
Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.)
– Peço a V. Exª minha inscrição para falar pela Lide rança antes da Ordem do Dia. O assunto é partidário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – A Mesa vai conceder a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que a havia solicitado, e, posterior mente, atenderá a V. Exª. Logo após a fala dos dois Líderes, este Presidente deixa a Presidência para falar
como segundo orador inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Tem a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, no dia 20 de agosto, apresen tei, em plenário, um requerimento de informações ao
Sr. Ministro da Saúde a respeito de uma organização
não-governamental que atua no Estado de Roraima,
o Conselho Indígena de Roraima – CIR, que, segun do informações, recebe mais recursos do que vários
Municípios do Estado. Até agora, não recebi a respos ta do Ministro ao requerimento de informações sobre
os convênios, sobre os valores e a forma de execução
dos convênios.
Hoje, leio no jornal do Estado a seguinte maté ria, Sr. Presidente: “Saúde. Ongs receberam mais verba que Estado”.
Sr. Presidente, só lerei uma parte da matéria, para
reforçar o meu pedido de informação, inclusive reitero à
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Mesa que o Ministro está fora do prazo permitido pela
Constituição para responder ao requerimento. Espero
que o Ministro o faça depois desta matéria.
Diz o artigo:
Dos convênios firmados em 2002 com
o Ministério da Saúde, entre Prefeitura de
Boa Vista e Governo do Estado, os valores
liberados até 2003 foram 24,39% a menos
que a soma do que foi destinado à Diocese
de Roraima, Conselho Indígena de Roraima
(CIR) e Urihi [que trata também da saúde indígena].
Essas três ONGs tratam da saúde da população indígena, que corresponde a apenas 7% da po pulação do Estado, mas recebem mais do que o Go verno do Estado e a Prefeitura da Capital e, conseqüentemente, recebem mais também do que os outros Municípios do interior.
Os valores liberados entre 2002 e 2003
para as três Organizações Não-Governamentais ultrapassam a quantia de R$26,4 milhões.
Nesse
período,
o
Estado
recebeu
R$13.792.943,98
e
a
Prefeitura,
R$6.223.911,95, totalizando R$20.069.023,85.
Para a liberação da verba das três
ONGs, não é exigida a contrapartida, ou seja,
não é necessário entrar com recursos próprios para garantir o recebimento. Ao contrário
dos governos estadual e municipal.
Sr. Presidente, requeiro a V. Exª que toda a
matéria constante da publicação do jornal Folha de
Boa Vista faça parte deste meu pronunciamento
para reforçar um desvio real de finalidade e uma terceirização do Estado brasileiro que não tem sentido.
As organizações não-governamentais nada
mais têm de não-governamentais. A propósito, consta
que um dos membros de uma dessas ONGs em Ro raima é proprietário de uma farmácia muito bem equipada. Então, há dinheiro demais para o atendimento
precário que é prestado aos índios. Recentemente,
houve a denúncia nacional de que a desnutrição entre
os índios ianomâmis, cuja assistência é feita por uma
dessas ONGs, é estrondosa. Verificou-se também o
aumento da tuberculose em algumas etnias. E o que
está sendo feito? Na verdade, uma dessas organizações, o Conselho Indígena de Roraima, está tendo dinheiro até para comprar terras de pequenos criadores
para expandir as áreas de reservas indígenas já de marcadas no meu Estado.
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Então, Sr. Presidente, quero aqui reiterar o pedi do ao Sr. Ministro da Saúde para que preste os escla recimentos e para que mande auditar a atuação des sas instituições não só do ponto de vista contábil, mas
também do ponto de vista da ação efetiva de saúde
prestada às comunidades. Muito dinheiro público é
colocado nas mãos de organizações não-governa mentais, enquanto o Governo do meu Estado e a Prefeitura da Capital, que são os entes públicos respon sáveis constitucionalmente pela assistência à popula ção, recebem muito menos dinheiro. Portanto, é um
absurdo. Eu, como médico, protesto que o dinheiro
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público esteja sendo aplicado desta forma: mais di nheiro para 7% da população do que para os 93%
restantes.
É um registro, um protesto e um pedido de providências que faço à Mesa para que ao Ministro da Sa úde preste esclarecimentos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias,
pela Liderança do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, cumpro o dever, em nome do PSDB, de
fazer um esclarecimento, e o faço a pedido do Sena dor Arthur Virgílio, que com brilho e inteligência lidera
a nossa Bancada nesta Casa. O jornal Folha de
S.Paulo divulga que o PSDB apoiará o projeto do Governo de reforma da previdência. Há um equivoco
nessa informação. Não é essa a decisão do Partido.
Ontem, realizamos uma reunião com os Gover nadores. É evidente que Governadores defendem po sições eventualmente diferentes daquelas defendidas
pelos Senadores do PSDB nesta Casa. Mas a nossa
relação é uma relação ética de companheirismo: os
Governadores respeitam a posição dos Senadores
do Partido nesta Casa e, da mesma forma, retribuí mos com o mesmo respeito ao trabalho que realizam.
Não há – e não houve em nenhum momento –
qualquer pressão sobre os Senadores do PSDB. Ne nhum Senador terá que arredar pé de posições publi camente assumidas. Ninguém terá que arredar pé,
Senador Leonel Pavan, Senador Eduardo Siqueira
Campos, de suas posições pessoais no momento de
deliberar sobre a reforma da previdência. Estamos li vres e autorizados a exercer nosso mandado na sua
plenitude, sem qualquer tipo de coação. E, da minha
parte, antecipo que votarei contra o projeto do Gover no, porque é um projeto que apresenta descalabros, é
um projeto com equívocos insanáveis, um projeto que
agride a Constituição do País, escamoteia direitos
conquistados durante meio século pelos trabalhado res do País e não respeita os princípios do direito ad quirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.
Aliás, o conceito do Governo de direito adquirido é o
mais limitado que já se viu, porque, por exemplo, aca ba com a regra de transição durante o processo de
transição.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vota remos contra a proposta do Governo de reforma da
previdência porque não atende aos anseios de mu danças, especialmente dos trabalhadores brasileiros.
Não é esse o projeto que a sociedade reclama para
um modelo de previdência social no País. Nós o con denamos e, por essa razão, votaremos contra ele.
Aliás, Sr. Presidente, a insensibilidade do Go verno surpreende a cada dia, especialmente pela história do Partido dos Trabalhadores. A impressão que
fica é que este é um Governo sem alma. É um Gover -
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no desalmado. Vejam o que vem ocorrendo nos últimos dias com os idosos do Brasil! Um Governo que
não respeita e protege os idosos não tem futuro, pois
compromete o seu futuro pela insensibilidade social.
Um Governo tem que ter alma para sentir o drama
que vivem as pessoas menos favorecidas. Isso não
pode ser apenas discurso de campanha eleitoral. A
sensibilidade humana não deve ser invocada apenas
no momento eleitoral para emocionar e conquistar
preferência. A sensibilidade humana deve presidir o
caminhar de todo Governo que quer se tornar digno
do respeito popular.
Não é isso que ocorre com o Governo atual, por
exemplo, quando veta projeto de lei que inclui no cálculo do Fundef os alunos portadores de deficiência
atendidos por associações comunitárias e filantrópicas. O Governo prometeu hoje que resolverá essa
questão. Depois da repercussão negativa dessa atitude, o Governo volta atrás, assume o erro e promete
resolver a situação.
Preferimos a solução à crítica, preferimos a so lução ao desgaste do Governo, porque o PSDB quer
ser, sim, uma oposição propositiva. Mas não pode calar diante do delírio governamental, que já falou em
espetáculo de crescimento e, agora, pela voz do Mi nistro do Planejamento, Guido Mantega, aqui no Se nado Federal, fala em crescimento da ordem de
18,1% até 2007. Ora, Sr. Presidente, fica difícil acreditar que o Brasil alcançará esse nível de crescimento
tendo como referência o crescimento de 2003, que
não chegará a 1.5%.
É claro que qualquer cidadão pode fazer uma
previsão como esta do Ministro, a geração de 7,8 milhões de empregos. Mas, nesse primeiro ano, com
sua ação de inépcia e incapacidade de execução, o
Governo aumentou em mais um milhão o número de
desempregados no País.
Repito que é dado o direito a qualquer cidadão,
a qualquer analista econômico de fazer previsões
dessa ordem, mas o Ministro do Planejamento tem
que ter responsabilidade, porque a sua previsão é balizadora de ações da economia nacional e não pode
levar produtores e empresas do País a aventuras, balizadas por prognósticos delirantes do Ministro do
Planejamento.
O Governo, na hora de falar, precisa ter mais
responsabilidade. O Governo vai mal na ação e vai
mal no discurso. O discurso não pode ser tão irresponsável. O discurso tem que ser cauteloso, principalmente a palavra do Presidente da República, que tem
que estar sustentada pela responsabilidade de quem
dirige uma nação poderosa como a nossa, com tan -
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tas expectativas, tantos sonhos e tantas esperanças,
que não podem ser levados à frustração por um Go verno que, lamentavelmente, contraria os postulados
que sustentou durante muito tempo por meio do seu
Partido.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias,
o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Concede mos a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos,
que representa o Estado do Tocantins.
O SR EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nobre Senador Mão Santa,
representante do Estado do Piauí, Srªs e Srs. Sena dores, volto a esta tribuna para discutir um pouco e
externar aqui algumas preocupações com relação
aos assuntos que vêm predominando nas análises
dos principais economistas, dos principais jornais do
País. Anuncia o nobre Ministro Guido Mantega, do
Planejamento, um crescimento do PIB de 0,92%.
Anuncia o jornal O Globo um crescimento para o PIB
chinês de 8,5%. Que diferença, Sr. Presidente!
Diariamente, assistimos da tribuna do Senado,
na Comissão de Assuntos Econômicos e nas demais
comissões técnicas da Casa a pronunciamentos vol tados todos para esta preocupação do nosso cresci mento econômico. Pergunto às Srªs e aos Srs. Sena dores, pergunto aos meus telespectadores da TV Se nado, aos ouvintes da Rádio Senado FM, ao Brasil
que acompanha as sessões do Senado Federal: o
que aconteceria com o nosso País se estivéssemos
experimentando um crescimento de 8,5%, como está
acontecendo na China? Será, Sr. Presidente, que es taríamos prontos para esse crescimento? Teríamos
as estradas, os portos, as hidrovias, as ferrovias, a
energia elétrica, a infra-estrutura necessária para su portar um crescimento de 8,5%? Não, Sr. Presidente.
Não teríamos para 8%, não teríamos para 4%, talvez
não tivéssemos para 3% nem para 2%.
E estou falando de infra-estrutura. O que pode mos dizer com relação ao preparo da nossa
mão-de-obra e à oferta de empregos para a nossa ju ventude? Sabemos, Sr. Presidente, que chegam ao
mercado de trabalho 400 mil jovens anualmente. Pre cisaríamos de um crescimento do PIB acima de 6%
para a absorção dessa grande leva de estudantes re cém-formados que chegam ao mercado brasileiro.
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Sr. Presidente, há poucos dias, estive na tribuna
desta Casa para fazer uma crítica dura. Primeiro, um
elogio ao papel do Presidente da República, que desperta, ou desponta, ou tem essa intenção, na sua política externa, como líder do bloco dos países em de senvolvimento. Considero elogiável a posição de Sua
Excelência, mas pedi ao Senhor Presidente da República que, na sua bagagem de viagens externas, dei xasse aqui o nosso BNDES.
Eu o fiz com seriedade, Sr. Presidente, preocupado com o papel que tem esse importante banco na
participação desse assunto que estou tratando, por que a resposta que obtive do BNDES é exatamente
essa. É lógico, o BNDES não financia países estrangeiros, mas obras de infra-estrutura realizadas por
empresas brasileiras, de hidrovias, ferrovias, estradas. Ora, Sr. Presidente, o raciocínio é o mesmo: quero ver esses investimento aqui.
Sr. Presidente, a minha volta à tribuna na data
de hoje é para abordar um pouco a questão dessas
três letras seguidas que formam a sigla PPP, de participação público-privada, que se apresenta como uma
alternativa para a atração do capital privado, do capital externo, na construção da infra-estrutura de que o
Brasil tanto necessita.
Em primeiro lugar, quero fazer um registro. A imprensa anuncia que o BNDES está fazendo, na data de
amanhã, um importante painel sobre as perspectivas
da participação do BNDES no projeto de parcerias.
Destaca o Jornal do Brasil:
PPP em dia de gala.
O Presidente do BNDES e do BID,
Carlos Lessa e Enrique Iglesias, participam,
amanhã, da abertura do seminário internacional Parceria Público-Privada na Provisão
de Serviços de Infra-estrutura, no Rio.
Ministros e governadores interessados
no desenvolvimento de projetos para suas
regiões são presença garantida no evento.
Cerca de 50 países já utilizam modalidades de PPP a fim de obter recursos para
investimentos em infra-estrutura.
Sr. Presidente, nesse tocante, o Estado do Tocantins, antes mesmo da Queda do Muro de Berlim,
talvez tenha feito uma das primeiras experiências de
PPP no nosso Brasil. Nós estamos acostumados. Há
de aqui se destacar uma diferença fundamental que
existe entre construir uma rodovia com o dinheiro público e, depois, por falta de gestão, entregar à iniciativa privada, sob regime de concessão, para que se cobre um pedágio e as estradas voltem a ter boas condi-
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ções de sinalização, atendimento, posto médico e ou tros serviços relevantes.
Ora, Sr. Presidente, isso tem funcionado no
País. Eu conheço a realidade das estradas que foram
entregues sob regime de parceria para a administra ção pelo capital privado. Os motoristas dizem que é
ruim pagar o pedágio, mas é melhor ter a estrada em
boas condições. Mas muito melhor do que isso foi o
que fez Tocantins. A construção de uma usina hidrelé trica é cara e, em média, neste País, leva vinte anos
para ser concluída – por exemplo, Porto Primavera,
Xingó, para não nos estendermos a outros exemplos,
– com dinheiro do povo brasileiro, investimento públi co. Obras são paralisadas, retomadas, orçamentos
são refeitos, com o dobro do custo, o dobro do prazo,
o dobro do prejuízo, para depois privatizar, vendendo
pela metade do preço. Ainda assim, parece-me que o
Poder Público faz um bom negócio.
Sr. Presidente, não vim aqui dizer que, pela ine ficiência do Poder Público, vamos substituir pela ges tão privada. Não. Esse regime de PPP – de participa ção público-privada – foi exatamente o que nós fize mos antes da Queda do Muro de Berlim, quando ins talamos um processo de participação privada nas
Centrais Elétricas do Estado do Tocantins. Isso foi em
1989, e olhe que este processo foi questionado. Mas
o que é que foi feito? Qual é a diferença? Nós proce demos a uma ampla avaliação do que era o patrimô nio do recém-criado Estado do Tocantins no setor de
geração e distribuição de energia elétrica. Encontra mos R$100 milhões na avaliação do patrimônio. O
que fizemos? Vendemos esse patrimônio? Não. Atraí mos o capital privado, que fez investimentos progres sivos até chegar à ordem de R$100 milhões, e nos
tornamos sócios em igualdade de condições. Digo
nós, o Estado do Tocantins e o capital privado.
Fomos buscar em São Paulo, com um processo
transparente de licitação, um dos grupos mais sólidos
deste País, o Grupo Rede, que recentemente come morou cem anos de existência no País, no setor elétri co. E o Presidente do Grupo, Dr. Jorge Queiroz, numa
visão extraordinária, disse: “alguma coisa de diferente
está sendo feita neste Estado” – era já a sonhada par ticipação público – privada em um investimento.
Sr. Presidente, recentemente, a Aneel destacou
a Celtins como a melhor distribuidora de energia da
Região Norte, a empresa número um. Por quê? Entre
outras coisas, é a única distribuidora, a única compa nhia de energia elétrica da Região Norte que não
queima um litro de óleo diesel na geração de energia.
É um Estado que tem 100% de energia elétrica nos
seus Municípios, um Estado que avançou com o Pro -
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grama de Eletrificação Rural do Estado do Tocantins
– PERTINS para todo o interior e para todos os cen tros de produção, as fazendas, os projetos.
É essa a realidade do Tocantins. Mas o que nos
permitiu fazer isso, Sr. Presidente? Não vender o pa trimônio e ter o capital privado. Foi exatamente uma
modalidade como essa.
Destaco alguns artigos. Em O Globo de hoje,
Bruno Chevalier, escreve:
O projeto de parcerias
O projeto de lei apresentado pelo governo sobre parcerias público-privadas tem
o grande mérito de ser o primeiro passo no
que será ainda uma longa caminhada até
que tenhamos os primeiros projetos realizados sob essa fórmula, ainda pouco conhecida para os brasileiros. Sem dúvida, esse
será um processo de aprendizado para a
sociedade em geral. Como em outros países, as parcerias público-privadas poderão
tornar-se um relevante instrumento, principalmente para a realização de projetos de
infra-estrutura.
Sr. Presidente, peço a transcrição, dentro do
meu pronunciamento, desse artigo.
Ainda, Sr. Presidente, diz a jornalista Adriana
Fernandes de O Estado de S.Paulo:
Fundos mostram interesse em aderir
ao novo esquema.
Quais são os fundos? Os fundos de pensão, que
tanto dinheiro acumularam e que nada mais são do
que uma espécie de poupança interna, que já tem o
seu capital investido em diversos investimentos nas
áreas imobiliária, de hotelaria e de prestação de serviços.
Ainda há um potencial grande para os
fundos de pensão investirem em infra-estrutura no País, na opinião do Secretário de
Previdência Complementar do Ministério da
Previdência, Adacir Reis. Ele afirma que os
fundos de pensão podem se tornar parceiros do governo nos investimentos feitos por
meio das Parcerias Público Privada.
Sr. Presidente, precisamos ter uma visão estratégica do País. Insisto: 2/3 da população brasileira estão residindo em 1/3 do nosso território. Temos gran des obras de integração nacional a serem construídas. Tenho clamado desta tribuna pela conclusão das
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obras da eclusa do Lajeado, que não foi contemplada
no Orçamento do ano que vem. Ora, a Bancada do
Tocantins se reuniu e inserimos uma emenda de Ban cada no valor de R$100 milhões, para uma obra que
não vai para os cofres do Governo do Estado, para
uma obra federal. Assim age a Bancada do Tocantins,
pois queremos a conclusão daquela obra.
Destaco, também, a retomada das obras da usina hidrelétrica de Peixe Angical. Conseguimos a fór mula, a mesma que nos levou a construir em 3 anos e
3 meses a usina Luís Eduardo Magalhães no nosso
Tocantins, que determinou a autonomia do Estado na
geração de energia elétrica, a auto-suficiência e ain da nos dá condições de sermos exportadores de
energia.
Senador Antonio Carlos Magalhães, V. Exª teve
participação histórica quando detonou a primeira im plosão que fez mover a usina que acabou por levar o
nome de Luís Eduardo Magalhães, uma modesta ho menagem do Estado, pois gostaríamos de vê-lo na
Presidência da República, em sua breve e importante
vida pública. Foi a forma que encontramos de deixar
cravado, na história e no coração dos tocantinenses e
dos brasileiros, o nome de Luís Eduardo Magalhães.
Concedo um aparte ao Senador Antonio Carlos
Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Senador Eduardo Siqueira Campos, tratando do seu
Estado, com a proficiência de que é capaz, V. Exª me
emociona ao relembrar a grande homenagem que Tocantins prestou, por intermédio do Governador Sique ira Campos e de V. Exª, a Luís Eduardo. Nada foi mais
comovente para nós do que a primeira homenagem
desse porte a Luís Eduardo. Lembro-me de quando
estivemos lá para nos tornar correligionários. Somos
praticamente correligionários, somos pessoas dos
mesmos ideais. Muitas vezes, quando o vejo na tribu na, relembro Luís Eduardo, pelo seu ímpeto, pela sua
educação, pela sua maneira generosa de tratar os
seus colegas. Vejo um pedaço do Luís Eduardo no Tocantins, na usina, e aqui, quando V. Exª está falando.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB –
TO) – Certamente, a generosidade do amigo e do pai é
que faz com que V. Exª faça qualquer comparação não
com a minha pessoa, este humilde parlamentar, mas
com qualquer outro parlamentar com o que foi Luís
Eduardo Magalhães. A história registra a passagem,
como disse, breve, mas importante e inesquecível, do
jovem Deputado Luís Eduardo Magalhães.
Tenho dois abonos de filiação partidária que muito
me honram na minha vida pública: a de Luís Eduardo
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Magalhães, em determinada oportunidade, e a do
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Entendo
que os dois, em momentos diferentes e num determinado momento, deram a este País muitas das coisas que
nos permitem e permitem ao atual Governo viver o regime de democracia, de uma oposição civilizada, e momentos de grandeza como estes que vivemos no Senado da República e no Congresso Nacional.
Mas eu dizia, Senador Antonio Carlos Magalhães, que a anunciada nova modalidade do PPP, a
Participação Público-Privada, tem sido uma prática
no Tocantins há muitos anos. Começamos com o próprio sistema de distribuição de energia elétrica. Não
vendemos e nem alienamos o nosso patrimônio. O
Tocantins continua sócio, nós atraímos o capital, eles
fizeram o investimento e não temos uma só cidade
esperando por energia elétrica no Estado. E também
não queimamos nenhum litro de óleo diesel como único Estado da Região Norte.
Depois, o nosso próximo passo foi o saneamento básico. Sr. Presidente, ouvi muitos discursos daquela que se dizia a esquerda radical neste País, e
que no governo tem um comportamento – digo isto
sem ironia – muito mais conservador do que o próprio
governo que deixou o poder, com críticas sobre o sa neamento básico na relação do capital privado.
Foram anunciadas hoje parcerias para garantir
o saneamento.
Municípios endividados terão ajuda. O
Ministro do Planejamento, Guido Mantega,
admitiu ontem que as Parcerias Público-Privadas poderão abrir uma brecha para Municípios endividados retomarem a capacidade
de investimento” e investir no saneamento
básico.
No Tocantins, há vários anos, o sistema de sa neamento, também pela nossa falta de recursos, por
uma estratégia ágil, habilidosa e de credibilidade,
conquistou um parceiro para fazer a gestão e os investimentos, sob o regime de concessão. E isso está
funcionando no Tocantins.
Então, quero aduzir a todos os comentários da
imprensa nacional, aos importantes artigos sobre o
PPP que estão nos cadernos de economia, ao entusiasmo do Ministro Guido Mantega, do BNDES, a quem
critiquei nesses dias passados – e, nesse caso, vai o
meu elogio –, que são nessas parcerias público-privadas, em investimento em território nacional com empresas brasileiras, que pretendo ver o BNDES atuando.
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O importante painel que será realizado amanhã, no
Rio de Janeiro, com o Presidente do BNDES e com vários
governadores, sobre a participação do BNDES na PPP,
justifica o nome de Banco Nacional – e não Internacional –
do Desenvolvimento Econômico e Social.
Faço, novamente, mais uma afirmação para justificar esse “social” no nome do BNDES. Incluiria
como preocupação a mesma que tenho com a cons trução da infra-estrutura nacional: o financiamento
dos estudos daqueles estudantes que amargam a
dura realidade brasileira. Nas escolas públicas do
mais alto nível, a começar pela UnB, o grande proble ma talvez seja estacionamento – como falou um Mi nistro em certa oportunidade –, pois todos os que ali
passavam ganhavam um veículo zero quilômetro de
seus pais.
Os ônibus de transporte coletivo urbano que se
dirigem às mais de quinze, vinte universidades priva das – atestem comigo –, Srªs e Srs. Parlamentares,
da minha Palmas querida à Brasília – a maior renda
per capita do País –, chegam abarrotados de servidores públicos, de pobres e de estudantes, que, no intuito de buscar o recurso do conhecimento do ensino
de terceiro grau, pagam faculdades particulares, sem
financiamento, sem condições – e muitos desistem na
metade do caminho. Uma família inteira abre mão de
educar os demais filhos para tentar formar pelo me nos um deles, para que ele seja um elo que traga essa
pessoa do Brasil miserável para o Brasil da oportuni dade e do conhecimento.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Concedo o aparte ao meu companheiro de
Partido, Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, deixo registrados nesta
Casa a nossa admiração e o nosso testemunho referente ao crescimento de Tocantins e da sua querida
capital, Palmas. Já estive em Tocantins quatro vezes,
sendo que, em duas vezes, fui a convite de uma em presa catarinense, a Frigovale, do seu conhecido e
amigo Valdemiro Bellini. Outra vez, fui a convite da
grande Prefeita de Palmas, Nilmar. Depois, a convite
de amigos, fomos conhecer e visitar novos equipa mentos turísticos naquela região. Tenho dito que Palmas é um exemplo para qualquer cidade do Brasil em
termos de planejamento para futuras cidades que se
queiram planejar no Brasil. Sabemos que a família Siqueira, seu pai, V. Exª e tantas outras pessoas que
passaram pelo Poder Público de Palmas e de Tocantins construíram e estão construindo um Estado pro missor, exemplo para todo o nosso País. O nosso Go -
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vernador Marcelo Miranda, que dá seqüência às
obras de planejamento social e econômico e que é
também do nosso Partido, faz com que Palmas e Tocantins possam servir de exemplo para o nosso País,
pela forma de administrar, transparente, segura, pla nejada. Senador Eduardo Siqueira Campos, há pou co, V. Exª se referiu ao BNDES. Inúmeras vezes já
usei desta tribuna e solicitei ao Presidente da República que usasse os recursos do BNDES para investimento nas nossas rodovias e nas nossas empresas e
para que não ficassem propalando investimentos do
BNDES para outros países, até porque esses recursos teriam e têm de ser investidos em nosso País. Quero apenas deixar registrada a nossa admiração pela
sua família, pela Prefeita e pelo atual Governador por
tudo o que fizeram e estão fazendo por esse Estado
tão promissor que é Tocantins.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, eu, particularmente, gos taria de ouvi-lo por horas, assim como a população de
Tocantins, de Palmas e do Brasil, mas V. Exª nos tem
ensinado a obedecer o Regimento Interno, e sou dis cípulo de V. Exª.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Cumprirei o meu pronunciamento, contribuindo com a Mesa e com a Presidência de V. Exª.
Sr. Presidente, comemoro a perda do preconceito, comemoro a visão estratégica e comemoro o atendimento daquilo que o Brasil precisa: a construção de
sua infra-estrutura e o crescimento econômico. Ainda
não estamos preparados para ele, mas essa visão
que muitos se admirariam de ter, o fato de o PT anunciar a participação do público/privado, os projetos de
parceria são um avanço, Sr. Presidente, que eu destaco desta tribuna.
Com relação ao Ministro Guido Mantega e ao
Presidente do BNDES, os meus parabéns. A iniciativa
é grandiosa.
Com relação aos episódios que tomaram conta
dos noticiários desta semana sobre os nossos idosos,
recomendaria ao Ministro Ricardo Berzoini a leitura
do livro de Simone de Beauvoir A Velhice. Naquela
importante obra, ela mostra como cada sociedade
trata ou tratou os seus idosos. São muitas as formas,
as diferentes maneiras que Simone de Beauvoir mostra a atenção de cada cultura, de cada etnia, de cada
povo para com os idosos.
Não me incluo entre aqueles, Sr. Presidente,
que virão a esta tribuna pedir a demissão, até porque
– bem disse um Senador na data de ontem – quem
demite, quem escolhe e quem nomeia Ministro é o
Presidente da República. Mas que isso tenha sido
uma bela lição para que prevaleça a humildade, para
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que prevaleça o respeito acima de tudo com os idosos
deste País.
Penso, Sr. Presidente, que entre os problemas,
os erros e os episódios que envolveram nesta sema na o Ministro Ricardo Berzoini, fica S. Exª, de minha
parte, com um saldo ainda a favor do seu desempe nho. Se fosse para criticar Ministros, eu diria que S.
Exª não estaria nem entre os dez, uma vez que temos
quarenta, mas não lhe faria mal a leitura de A Velhi -
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ce, de Simone de Beauvoir e não lhe fez mal a humildade com a qual pediu desculpas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Concedo a
palavra, pela Liderança do PTB, ao Líder, Senador
Fernando Bezerra, por cinco minutos, para uma co municação de interesse partidário.
O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB –
RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, Sras e Srs. Senadores, refleti bastante sobre
se deveria ou não trazer ao plenário desta Casa uma
palavra sobre a questão do Orçamento.
Hoje, pela manhã, tivemos a oportunidade de
fazer um longo debate em torno de um projeto que
considero fundamental, prioritário, de autoria do Se nador Antonio Carlos Magalhães, que reformula para
muito melhor a elaboração do Orçamento.
Creio que é fundamental a discussão acerca da
qualidade do Orçamento e, sobretudo, desse Orça mento como uma peça real, para que aquilo que nele
está contido possa ser executado, para que não seja
como é hoje, uma peça de ficção, em que há uma estimativa irreal, falsa, que vem do Executivo e que é am pliada na sua irrealidade pelo Congresso Nacional,
quando os Srs. Congressistas, Deputados e Senado res, no desejo de contribuir para o desenvolvimento
dos seus Estados, querem apresentar emendas que
sejam fundamentais a esse crescimento econômico.
Há, entretanto, Srªs e Srs. Senadores, há outra
questão que me preocupa fundamentalmente. Alguns
Senadores propusemos à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização um espaço para
que os Senadores, que têm a responsabilidade de,
vindo de uma eleição majoritária, representar os seus
Estados, possam apresentar àquela Comissão
emendas de Bancada que tenham conteúdo estrutu rante para o desenvolvimento econômico.
Iniciou-se toda uma resistência na Comissão de
Orçamento por parte de alguns dos Deputados, que
não compreenderam esse espaço que deveria ser ocu pado pelos Senadores. Mas, depois de muitas e muitas
negociações, ontem, após uma reunião entre Líderes
da Câmara Federal e do Senado da República com o
Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu, foi feito o en tendimento de que as Bancadas com mais de 15 Parlamentares, sobretudo as Bancadas dos grandes Estados, dariam oportunidade aos Senadores de apresentar suas emendas parlamentares. Falo à vontade, por que faço parte de uma Bancada de apenas 11 Parlamentares, que teria o acréscimo de apenas três emen das, mas não daria aos Senadores o privilégio e a opor tunidade da sua apresentação.
Para minha surpresa, Sr. Presidente, depois
desse entendimento, na presença do Ministro-Chefe
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da Casa Civil, tomei conhecimento de que o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado João Paulo, havia resolvido protelar essa decisão por alguns
dias, sabendo S. Exª que, depois de amanhã, encerra-se o prazo para a entrega dessas emendas. É la mentável, Sr. Presidente! Isto é tudo que temos tentado evitar: um confronto entre o Senado Federal e a
Câmara dos Deputados.
Quero dizer aos Srs. Senadores que, com a re solução em vigor, nenhuma emenda de bancada po derá ser aprovada, se não contar com a aprovação de
pelo menos dois terços desta Casa. Os Senadores da
República devem ter a consciência – repito – de que,
sem a assinatura de pelo menos dois terços dos Srs.
Senadores, nenhuma emenda de bancada será aprovada. É lamentável que, depois de tanto esforço, da
incompreensão a que fui submetido por parte de al guns Deputados, dos conflitos que tive na defesa daquilo de que tenho convicção – esse é um espaço que
deve ser considerado no Senado da República –, o Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados desconsidere
o entendimento que tivemos, protelando a decisão.
Na verdade, muito mais saudável teria sido o
gesto de dizer: “Nós somos contra isso”. Uma decisão
aprovada pela Mesa do Senado foi protelada pela
Mesa da Câmara.
Srªs e Srs. Senadores, eu precisava dar conhecimento a V. Exªs, porque, em companhia de outros
Senadores – destaco a figura do Senador Sérgio Guerra –, empenhamo-nos para que o Senado tivesse
um espaço. Apesar da responsabilidade que temos,
como representantes de nossos Estados, de apresentar emendas para apreciação da Bancada federal,
não houve compreensão por parte do Presidente da
Câmara, apesar da aprovação por parte dos Líderes
daquela Casa e do Senado Federal, bem como do Ministro Chefe da Casa Civil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Informamos ao Senador Mozarildo Cavalcanti que o Requerimento nº 725, de 2003 foi expedido hoje.
A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o
Congresso Nacional está convocado para uma sessão conjunta, solene, a realizar-se amanhã, dia 13 do
corrente, quinta-feira, às 14h30min, no Plenário da
Câmara dos Deputados, destinada ao encerramento
das comemorações pelos 180 anos de criação do Poder Legislativo no Brasil.
Aviso, outrossim, que a sessão ordinária do Senado, amanhã, dia 13 de novembro, será às 10 horas.
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O Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – A Presidência prorroga a Hora do Expediente.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Maguito Vilela
S. Exª dispõe de até cinco minutos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito este importante espaço para manifestar os meus cumprimen tos à Organização Jaime Câmara, que ontem colocou
no ar mais uma emissora de televisão no Estado de Goiás. Trata-se da TV Rio do Ouro, no Município de Porangatu, no norte do Estado, uma região de grande potencial econômico, cultural e turístico. Sem dúvida, Porangatu é uma cidade cujo povo é extraordinário, trabalhador, idealista, realmente altaneiro.
A TV Rio do Ouro é a sétima emissora de TV da
Organização Jaime Câmara, que retransmite, no meu
Estado, a programação da Rede Globo de Televisão.
Ela abrangerá o total de 13 Municípios, que recebe rão o sinal por meio do canal 12. Ao todo, serão mais
de 180 mil pessoas que terão, agora, uma TV regio nal, com programação local, inclusive, com um bloco
noticioso diário sobre as notícias do norte goiano.
Ao todo, as emissoras da Organização Jaime
Câmara hoje atingem 98% da população goiana e
quase 80% da extensão territorial do Estado.
Não há dúvida de que a inauguração da TV Rio
do Ouro, em Porangatu, é um indicativo muito forte do
processo de desenvolvimento dessa região de Goiás.
Além disso, ela será um modelo no Centro-Oeste,
pois utilizará a mais alta tecnologia disponível hoje no
mercado.
A solenidade de inauguração da televisão, ocorrida ontem, em Porangatu, transformou-se numa
grande festa na cidade, com a presença de políticos,
empresários e representantes do setor cultural de
Goiás e do Tocantins, nosso vizinho e Estado-irmão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Organi zação Jaime Câmara é hoje uma das maiores referências nacionais em termos de comunicação. Sua
rede de televisão atinge os Estados de Goiás e Tocantins. Além disso, são várias emissoras de rádio em
Goiás, Distrito Federal e Tocantins e os dois jornais
diários de maior tiragem em Goiânia e Palmas.
A história da Organização Jaime Câmara se entrelaça com o processo de desenvolvimento de Goiás.
Seus veículos de comunicação são, hoje, sem a me -
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nor dúvida, um dos mais fortes instrumentos de divulgação das potencialidades de Goiás e de todo o Centro-Oeste brasileiro.
Cumprimento, portanto, com muita honra, o Presidente da Organização, jornalista Jaime Câmara Júnior, pelo sucesso de mais um importantíssimo empreendimento em nosso Estado. Estendo esses cumprimentos aos Diretores Tadeu Câmara e Tasso Câ mara, a todos os diretores de área da Organização
Jaime Câmara, ao jornalista Luiz Fernando Rocha
Lima, Diretor-Geral de Jornalismo do grupo, e a todos
os funcionários da empresa, que é exemplar no Centro-Oeste brasileiro.
Era o que tinha a declarar, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Maguito Vilela, o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Senadora
Ana Júlia, infelizmente estamos em cima do horário.
V. Exª, se quiser, poderá utilizar a tribuna por
dois minutos, para que seja cumprido o Regimento.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei
falar em um minuto e meio.
Quero registrar a visita de dois Ministros, no último final de semana, ao Estado do Pará: do Ministro
dos Transportes, que foi assinar um convênio de cooperação técnica com a Prefeitura de Belém, para uma
obra importante, de entroncamento, e liberar recursos
para a recuperação da Belém–Brasília – no Estado do
Pará, são 572 quilômetros –, com um orçamento de
R$52 milhões; e do Ministro da Justiça, Márcio Tho maz Bastos, que já liberou R$11 milhões ao Governo
do Estado, principalmente para o programa de com bate à violência, que, infelizmente, é cada vez maior
no Pará, Estado que continua recordista em morte no
campo.
Nesta oportunidade quero fazer uma cobrança,
porque, até o momento, não recebi nenhuma resposta para o que aqui vou relatar: o Governo Federal liberou recursos da ordem de R$11,5 milhões ao Governador do Estado do Pará, e, no entanto, a Polícia Militar do Pará continua omissa e conivente com o crime,
infelizmente – repito. Refiro-me ao caso de um fazendeiro, acusado pela Justiça Federal inclusive, que es-

398

ANAIS DO SENADO FEDERAL

36674 Quinta-feira

13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tava preso por se tratar de criminoso perigoso, vulgar mente chamado Branquinho, que fugiu do presídio de
Marabá pela porta da frente, em plena luz do dia. Sr.
Presidente, quero dizer que, até o momento, não vi,
por parte do Governador do Estado do Pará, nenhu ma ação como, por exemplo, afastar o responsável
por essa fuga, até porque um juiz federal já havia de terminado a remoção desse perigoso bandido.
Sr. Presidente, peço a publicação disso, porque
entendo que as ações positivas do Governo Federal
não podem contrastar com ações omissas do Gover no do Estado.
Muito obrigada.
SEGUE,
NA
ÍNTEGRA,
PRONUNCIAMENTO DA SRA. SENADORA
ANA JÚLIA CAREPA.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as Presenças
dos ministros Anderson Adauto (Transportes) e Mario
Thomaz Bastos (Justiça) no Pará, nesse último final
de semana e início desta, mais uma vez comprova ram a atenção que o governo Lula vem dando à Ama zônia, e particularmente ao estado do Pará, como
nunca dantes verificado em governos anteriores.
O primeiro veio assinar convênios para a reali zação de uma série de obras que há muito provocam
o sonho dos paraenses, por constituírem-se em reali zações fundamentais para o nosso desenvolvimento,
como a conclusão das eclusas da Hidrelétrica de Tucuruí, o asfaltamento da rodovia Santarém – Cuiabá
até a Transamazônica e, primordialmente, a assinatu ra do contrato e ordem de serviço para recuperação e
pavimentação das BR 316 e BR 010.
No total, só em território paraense, serão 572,6
quilômetros desde o marco zero da BR 316, ainda em
Belém, até o entroncamento com a BR 010, que co meça no município de Santa Maria do Pará e atraves sa, entre outros, os municípios de São Miguel do Guamá, Dom Eliseu e segue pelo vizinho estado do Maranhão até Brasília. Trata-se de uma obra orçada em R$
52,2 milhões constante do contrato de restauração e
Manutenção da Malha Rodoviária Federal (CREMA)
e com prazo de três anos para a sua total execução.
Ressalta-se, também, a assinatura do convênio
entre o Ministério dos Transportes e a Prefeitura de
Belém, com o prefeito Edmilson Rodrigues, para a
conclusão das obras do complexo Viário Entronca mento “ Engenheiro Aarão Reis”, à entrada de Belém,
por via rodoviária.
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Essa foi uma obra que começou em 2001 e era
para ser inaugurada no mês passado, entretanto, pelo
fato do governo federal até ano passado ter paralisado injustificadamente a liberação de recursos, a construtora responsável pela obra ( EIT) parou de executar
o serviço, onde já foram consumidos R$ 6 milhões em
escavação de túneis, concretagem de paredes laterais e alicerces. Com o convênio, a responsabilidade da
obra passa ser da Prefeitura Municipal de Belém e
sua conclusão está prevista para daqui a nove meses
e seu orçamento total é de R$ 22 milhões. Com a conclusão da obra não só a paisagem ficará muito mais
bonita, como, também, o trânsito sofrerá a maior modificação na história recente da maior cidade na Amazônia, pois o complexo terá, além dos túneis para veí culos, rotatória e estará integrado ao projeto global de
remodelação do trânsito da capital paraense.
Já o ministro da justiça Marcio Thomaz Bastos,
que no final do mês passado já havia liberado R$ 11,4
milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública para
o Estado do Pará, veio deslanchar um programa de
combate à violência gerada por conflitos pela posse da
terra, principalmente na “Terra do Meio “, uma área de 8
milhões de hectares entre os municípios de São Felix
do Xingu e Altamira, alvo da mais abominável grilagem,
extração ilegal de madeiras nobres, ameaçadas de ex tinção, como o mogno e exploração de garimpo, situações as quais aqui já me referi anteriormente.
Além do mais, dos 32 casos de mortes, comprovadamente em decorrência de conflitos agrários verificadas este ano em todo o país, 18 ocorreram no
Pará, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Segundo um documento sobrescrito
pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, Comissão Pastoral da Terra, Federação dos
Trabalhadores na Agricultura e mais 13 entidades da
sociedade civil, há uma lista com 49 nomes marcados
para morrer, entre deputados estaduais, vereadores e
lideres sindicais. Ou melhor, com 43 nomes, pois 6
desses já foram executados.
Segundo o ministro, para conter a bandidagem
na “Terra do Meio” a Polícia Federal já vem desenvolvendo um trabalho de inteligência que identifique to dos os aspectos desse problema. Há, também, a pretensão de um trabalho integrado com as polícias pa raenses militar e civil, bem como todos os órgãos de
repressão, atuando dentro do princípio do sistema
único de segurança pública, que esta sendo implantado no Brasil.
Para nós, do Pará, se essas ações governamentais forem concretizadas, já teremos motivos de sobra
para comemorar a expressiva votação dada ao presidente Lula na medida em que essas ações rompem o
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isolamento geográfico a que foram relegadas certas
regiões com um enorme potencial de crescimento
econômico e que agora se integram não somente ao
Estado, mas a todo o Brasil; se não eliminam, pelo
menos diminuem consideravelmente a violência que
impede que desenvolvamos nossa vocação para o
uso sustentado da floresta, em fim, são ações que
significam resgates históricos que só um governo de mocrático e popular tem condições de executar.
Por fim, Senhor Presidente, aproveito a oportu nidade para registrar que 432 escolas públicas do
meu Estado receberam materiais esportivos confec cionados em penitenciárias localizadas em vários es tados brasileiros, no Projeto Pintando a Liberdade”. A
doação ocorreu há poucos dias, por determinação do
Ministro dos Transporte, Agnelo Queiroz. São mais de
sete mil bolas de várias modalidades esportivas que
estão sendo doadas para fins de incentivo à prática
desportivas entre jovens.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA.. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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A segunda, é que, apesar da determinação do
Juiz Federal Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves para
que o criminoso ALDEMIR LIMA NUNES, vulgo
“Branquinho”, fosse removido para Belém, tendo em
vista que o estabelecimento prisional em que se en contrava não oferecia segurança, em razão da alta
periculosidade do mesmo e do seu elevado potencial
econômico e de articulação na região, a polícia, além
de não cumprir a ordem judicial de transferência, es tranhamente é omissa quanto à fuga do indigitado
marginal, que saiu pela porta da frente do Centro de
Recuperação Metropolitano, sem encontrar nenhum
impedimento, em plena luz do dia.
Solicito, pois, a esse Governo, que recebeu re centemente recursos federais para combater a violência, tomar providências imediatas para pôr fim à violência contra os trabalhadores rurais e à “provável”
conivência da Polícia do Estado nestes episódios
que, com toda certeza, tanto depõem contra a dignidade do nosso Pará.
Atenciosamente,
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.

Ofício n° 489/2003-GSAJC
Brasília, 6 de novembro de 2003
Senadora Ana Júlia Carepa
A Sua Excelência
O Senhor Simão Robson Oliveira Jatene
DD. Governador do Estado do Pará
Palácio dos Despachos, Rodovia Augusto Monte negro, Km 09
66823-010 – BELÉM/PA
Senhor Governador,
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do
presente expediente para manifestar a Vossa Exce lência minha preocupação com as recentes denúnci as de irregularidades ocorridas no Pará, principal mente em duas situações que considero da maior
gravidade.
A primeira, conforme alegações do MST, diz
respeito a ações ilegais e abusivas da Polícia Militar
paraense que efetuou, na madrugada de hoje, inacei tável violência contra trabalhadores rurais, realizando
despejo de famílias, sem qualquer respaldo judicial, e
com a participação de fazendeiros e pistoleiros, dei xando um saldo de trabalhadores desaparecidos, feri dos e presos, além de dificultar o acesso dos advoga dos constituídos.

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.126, DE 2003
Requeiro, com fundamento nos Art. 255, inciso
II, alínea c, nº 8, combinado com o Art. 258, ambos
dos Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nº
046/2003, de autoria do Senador Antero Paes de Barros e o de nº 0361/2003, de autoria do Senador Jefferson Péres, por tratarem da mesma matéria.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Senador Garibaldi Alves Filho
REQUERIMENTO Nº 1.127, 2003
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,
requeiro que o Projeto de Lei do Senado nº 361 de
2003 tramite conjuntamente com o Projeto de Lei do
Senado nº 46 de 2003, por regularem a mesma ma téria.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Senador Jefferson Péres, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Os requerimentos lidos serão incluídos na Ordem do Dia pos teriormente, para votação, conforme dispõe o art.
255, item II, do Regimento Interno.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Heráclito
Fortes.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1128, DE 2003
Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 2º da
Constituição Federal, e dos artigos 215 e 216-I e IV
do Regimento Interno do Senado Federal, seja efetuado pedido de informações ao Ministro de Estado da
Previdência Social, com as seguintes questões:
1. Afirma-se que o déficit da Previdência Social
é apenas um mito criado pelos Governos para legiti mar a transferência e desvios de recursos da Seguri dade para outros fins. O problema existente hoje é
conseqüência do passado, com remanejamento de
recursos para outros fins, como Transamazônica,
Ponte Rio-Niterói, etc... Assim questiona-se: A Pro posta de Emenda Constitucional considerou algum
estudo nesse sentido? Houve dano aos cofres da
Previdência e ao INSS? Houve prejuízos aos traba lhadores do setor privado, filiados ao INSS? Houve alguma outra conseqüência social? Apresentar os estudos elaborados pelo MPS.
2. Afirma-se que o problema está na renúncia
contributiva – a ampliação da base do Simples é
exemplo dessa renúncia – e, principalmente, nos desvios de recursos. O déficit é conceitual, um artifício
para justificar a transferência de recursos para outros
caminhos, e que esses valores desviados devem voltar para o orçamento da Seguridade Social, contabili zados como dívidas passadas. “Antes de falar em
qualquer reforma previdenciária, temos que calcular
tudo o que foi retirado da Previdência e acertar essas
contas”. Assim questiona-se: A Proposta de Emenda
Constitucional considerou algum estudo nesse sentido? Está ocorrendo algum dano aos cofres da Previ dência e ao INSS devido à renuncia de contribuições?
Há prejuízos aos trabalhadores do setor privado, filia dos ao INSS? Há alguma outra conseqüência social?
Apresentar os estudos elaborados pelo MPS.
3. Afirma-se não haver nenhum déficit no setor.
“A Previdência não tem rombo nenhum. Só não está
melhor porque o Tesouro desvia recursos, o Governo
não cobra quem deve e ainda concede isenções”,
avalia Clemilce, criticando a inércia do Governo em
cobrar, na Justiça, R$100 bilhões de sonegadores, e
ainda pelo fato de instituições como a Golden Cross e
a PUC serem consideradas por muito tempo como filantrópicas. Assim questiona-se: A Proposta de
Emenda Constitucional considerou algum estudo
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nesse sentido? Está ocorrendo algum dano aos cofres da Previdência e ao INSS devido à inércia do Governo em cobrar, na Justiça, R$100 bilhões dos sonegadores? Houve dano aos cofres da Previdência e ao
INSS ainda pelo fato de instituições como a Golden
Cross e a PUC serem consideradas por muito tempo
como filantrópicas.? Há prejuízos aos trabalhadores
do setor privado, filiados ao INSS? Há alguma outra
conseqüência social? Apresentar os estudos elaborados pelo MPS.
4. Afirma-se que no ano passado, de R$71 bi lhões arrecadados com a CPMF, Cofins e Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL), que deveriam ser
exclusivos para o financiamento da Seguridade, somente R$35,6 bilhões permaneceram nessa conta.
Cerca de R$19 bilhões ficaram retidos na conta única
do Tesouro Nacional para cobertura de gastos de na tureza fiscal e R$16,6 bilhões foram repassados para
outros órgãos, contrariando a Constituição. Assim
questiona-se: Quanto esta sendo arrecadado com a
CPMF, Cofins e Contribuição sobre o Lucro Líquido
(CSLL)? Quanto está sendo efetivamente empregado
no financiamento da Seguridade Social? E da Previdência Social? Está ocorrendo algum dano aos cofres
da Previdência e ao INSS devido ao desvio de finalidade dessas contribuições? Há contrariedade à
Constituição? Há prejuízos aos trabalhadores do se tor privado, filiados ao INSS? Há alguma outra conseqüência social? Apresentar os estudos elaborados
pelo MPS.
5. O deputado Waldir Pires (PT-BA), ex-ministro
da Previdência e Assistência Social, garante que a
Previdência é amplamente superavitária, e considerou o déficit apontado pelo Governo federal “um mito”.
De acordo com o parlamentar, que narrou sua experiência como ministro da área, o problema está na
gestão do sistema e nos desvios realizados, sem contar “as fraudes”. Ele lembra que, quando ministro, encontrou um contrato, em prática desde 1966, há mais
de 20 anos, que previa um mecanismo em que se emprestava dinheiro da Previdência para a própria Previdência, com cobrança de juros. “Foi só acabar com
esse contrato que começou a recuperação, com me tas ultrapassadas e recordes de arrecadação superiores ao PIB”, disse o parlamentar. “O importante é
preservar direitos adquiridos e expectativas de direitos e manter a idéia básica de que ninguém pode to car ou desviar dinheiro público, principalmente o di nheiro da Previdência, que é do povo”, conclui Pires.
Assim questiona-se: Quanto tem se deixado de arrecadar em face às fraudes perpetradas? Quais medidas o governo tem adotado para reprimir e combater
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a fraude? Está ocorrendo algum dano aos cofres da
Previdência e ao INSS devido à fraude? Há prejuízos
aos trabalhadores do setor privado, filiados ao INSS?
Há alguma outra conseqüência social? Apresentar os
estudos elaborados pelo MPS.
6. O Deputado Crescêncio Pereira Júnior, critica
a “propaganda negativa” do Governo sobre a Previ dência, ao dizer insistentemente que existe rombo ou
déficit. E destaca que as reformas já realizadas “só
serviram para retirar os direitos adquiridos dos segu rados”. “O déficit é feito de forma irresponsável pelo
Governo, com desvio e retenção de recursos.”, finali za. Assim questiona-se: Qual o déficit da Seguridade
Social? Qual o déficit da Previdência dos servidores
Públicos?
Qual o déficit do RGPS? Quais medidas o go verno tem adotado para evitar e combater o déficit?
Há alguma outra conseqüência social? Apresentar os
estudos elaborados pelo MPS, discriminando todas
as rubricas das receitas e das despesas.
Justificação
Pretende-se com este requerimento esclarecer
assunto submetido à apreciação dessa casa, qual
seja, a Proposta de Emenda à constituição nº
67/2003 (Reforma Previdenciária), especialmente
porque, em que pese o Sr. Ministro ter comparecido
às audiências Públicas realizadas pela CCJ, não forneceu aos Senadores os estudos por eles solicitados
e que serviram da base à Proposta de Iniciativa da
Presidência da Republica, da qual foi signatário.
Os questionamentos foram elaborados em face
às indagações dos Srs. Senadores que se fizeram
presentes nas Audiências Públicas na CCJ e que fica ram sem as devidas respostas ou estas se deram in satisfatórias, conforme se observa do Parecer do Re lator da Reforma, Senador Tião Viana, às fls. 10, 11,
12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25 e 26 do Relatório.
Importante, também, trazer à baila o teor do do cumento elaborado pela ANASP com base na Au diência no debate havido na Comissão de Segurida de Social e Família da Câmara dos Deputados no
Evento: Audiência Pública nº. 1106/02, datada de
12-12-02 com o seguinte tema: “Esclarecimentos so bre o déficit da Previdência Social anunciado pelo Governo Federal e as receitas instituídas pelo art. 195 da
Constituição Federal, arrecadadas pelo Tesouro Na cional e não transferidas à Seguridade Social, na forma instituída em lei, sendo parte transferida indevida mente para outros Ministérios, autarquias federais e
órgãos públicos que não pertencem ao sistema de
seguridade social”, que assim se pronunciou:
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Deficit? Auditores garantem que Previdência é
superavitária.
Por fonte: www.anasps.org.br 08-3-2003 às
17:06
O déficit da Previdência Social é apenas um
mito criado pelos Governos para legitimar a transferência e desvios de recursos da Seguridade para outros fins.
O problema existente hoje é conseqüência do
passado, com remanejamento de recursos para outros fins, como Transamazônica e Ponte Rio-Niterói.
“Antes de falar em qualquer reforma previdenciária, temos que calcular tudo o que foi retirado da
Previdência e acertar essas contas “.
Renúncia e Informalidade Prejudicam Previdência (...)
Auditores garantem que Previdência é superavitária
O déficit da Previdência Social é apenas um
mito criado pelo Governo para legitimar a transferência e desvios de recursos da Seguridade para outros
fins. Essa foi a opinião de todos os participantes da
audiência pública promovida pela Comissão de Seguridade Social e Família para debater a situação da
Previdência no País.
A diretora de Defesa da Seguridade Social da
Federação Nacional dos Auditores-Fiscais da Previdência, Maria de Lourdes Nunes Carvalho, defendeu
uma auditoria profunda nas contas do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) e também nas da Pre vidência do setor público. Segundo a diretora, o pro blema existente hoje é conseqüência do passado,
com remanejamento de recursos para outros fins,
como Transamazônica e Ponte Rio-Niterói. Agora, garantiu, o problema está na renúncia contributiva – citando a ampliação da base do Simples aprovada na
última quinta-feira pelo Plenário como exemplo dessa
renúncia – e, principalmente, nos desvios de recursos. “O déficit é conceitual, um artifício para justificar
a transferência de recursos para outros caminhos”,
assegurou Maria de Lourdes, explicando que esses
valores desviados devem voltar para o orçamento da
Seguridade Social, contabilizados como dívidas passadas. “Antes de falar em qualquer reforma previdenciária, temos que calcular tudo o que foi retirado da
Previdência e acertar essas contas”, complementa.
R$100 Bilhões Sonegados
A opinião foi compartilhada pela auditora-fiscal
da Previdência Clemilce Sanfim de Carvalho, estudiosa do tema, que garantiu aos presentes não haver nenhum déficit no setor. “A Previdência não tem rombo
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nenhum. Só não está melhor porque o Tesouro desvia
recursos, o Governo não cobra quem deve e ainda
concede isenções”, avalia Clemilce, criticando a inércia do Governo em cobrar, na Justiça, R$100 bilhões
de sonegadores, e ainda pelo fato de instituições
como a Golden Cross e a PUC serem consideradas
por muito tempo como filantrópicas.
Desvios
Clemilce explicou que, no ano passado, de R$71
bilhões arrecadados com a CPMF, Cofins e Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL), que deveriam ser exclusivos para o financiamento da Seguridade, somente
R$35,6 bilhões permaneceram nessa conta. Cerca de
R$19 bilhões ficaram retidos na conta única do Tesouro
Nacional para cobertura de gastos de natureza fiscal e
R$16,6 bilhões foram repassados para outros órgãos,
contrariando a Constituição.
Mito
O Deputado Waldir Pires (PT – BA), ex-ministro
da Previdência e Assistência Social, garante que a
Previdência é amplamente superavitária, e conside rou o déficit apontado pelo Governo federal “um mito”.
De acordo com o parlamentar, que narrou sua expe riência como ministro da área, o problema está na
gestão do sistema e nos desvios realizados, sem contar “as fraudes”.
Ele lembra que, quando ministro, encontrou um
contrato, em prática desde 1966, há mais de 20 anos,
que previa um mecanismo em que se emprestava di nheiro da Previdência para a própria Previdência,
com cobrança de juros. “Foi só acabar com esse con trato que começou a recuperação, com metas ultra passadas e recordes de arrecadação superiores ao
PIB”, disse o parlamentar. “O importante é preservar
direitos adquiridos e expectativas de direitos e manter
a idéia básica de que ninguém pode tocar ou desviar
dinheiro público, principalmente o dinheiro da Previ dência, que é do povo”, conclui Pires.
Segurança
O Deputado Crescêncio Pereira Júnior, autor do
requerimento, pediu a reestruturação do caixa da Pre vidência para mostrar que o sistema não é deficitário
e que os recursos arrecadados, se não forem desvia dos, viabilizam a autonomia da Seguridade.
Esse, em sua opinião, e o primeiro passo para
que os contribuintes tenham total segurança de que
terão uma previdência digna. O segundo, disse o parlamentar, é a criação da previdência pública comple mentar, que considera um “grande filão”. “Só quem
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não vê é o Governo federal, que quer entregá-lo de
graça aos banqueiros”, afirma.
O parlamentar critica também a “propaganda
negativa” do Governo sobre a Previdência, ao dizer
insistentemente que existe rombo ou déficit. E destaca que as reformas já realizadas “só serviram para retirar os direitos adquiridos dos segurados”. “O déficit é
feito de forma irresponsável pelo Governo, com des vio e retenção de recursos.”, finaliza.
O que esperamos com esse Pedido de Informações é demonstrar que os dados apresentados pelo
discurso oficial sobre os supostos prejuízos causados
ao Tesouro pelo pagamento de aposentadorias e
pensões a servidores públicos são robustos a alguma
análise, superficial que seja, pelo menos quanto ao
regime de previdência dos servidores civis da União.
Esperamos que não sejam expressões matemáticas
manipuladas para respaldar argumentos favoráveis à
imposição ilegal de contribuições previdenciárias aos
inativos e de aumento para os que estão em atividade, como forma a criar superávits primários para co brir o serviço da dívida, além de prepararem terreno
para assegurar ao mercado privado acesso à considerável parcela das contribuições desses servidores.
E assim deverá ser porque o Governo, esperamos, sempre cumpriu com a parte que lhe cabia na
formação do seguro social do servidor, conforme es tabelece a Constituição.
Da Procedência do Pedido
Evidente não tratar-se de pedido de providência, nem de consulta, nem de sugestão, conselho ou
interrogação de caráter meritório.
Saliente-se a estreita e direta relação das informações solicitadas com a matéria que se procura esclarecer.
Será que o que a sociedade realmente quer é
que aos servidores públicos sejam impostas medidas
brutais que restrinjam os seus direitos sem, ao menos, se tenha efetuado qualquer estudo que justifiquem tamanha arbitrariedade? Acreditamos que não.
Por isso devemos esclarecer melhor a matéria para
que votemos com a certeza de que tal medida não
trará lesão a essa parcela da sociedade.
À vista do exposto, é inegável a admissibilidade
desse requerimento, que tem por objetivo evitar que
tão importante matéria, venha trazer conseqüências
danosas para esses servidores que trabalharam com
afinco para o engrandecimento da Nação brasileira, O
Congresso Nacional não pode abrir mão de suas responsabilidades constitucionais, devendo votar com
absoluta convicção.
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Sala da Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Senador Antero Paes de Barros.
(À mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 1.129, DE 2003
Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 2º da
Constituição Federal, e dos artigos 215 e 216-I do Regimento Interno do Senado Federal, o pedido de informações ao Ministro de Estado da Previdência Social pretendendo-se esclarecer assunto submetido à apreciação dessa casa, qual seja, a Proposta de Emenda à
Constituição nº 67/2003 (Reforma Previdenciária), especialmente porque, em que pese o Sr. Ministro ter
comparecido às audiências Públicas realizadas pela
CCJ, não forneceu, nem ao Senador Almeida Lima,
nem ao Senador Efraim Morais, os estudos por eles so licitados e que serviram da base à Proposta de Iniciativa
da Presidência da República, da qual foi signatário, conforme se observa do Parecer do Relator da Reforma,
Senador Tião Viana, às fls. 10, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23,
24, 25 e 26 do Relatório.
Justificação
Trata-se de se esclarecer o déficit da Previdên cia Social como fator de açodamento para implemen tação da PEC nº 67/03. Isso porque na audiência pú blica realizada na CCJ, a representante da Unafisco,
Drª Maria Lucia Fatorelli, nos trouxe estudos que dão
novos rumos a reforma como, por exemplo, a brutal
queda nos gastos com a Previdência dos Servidores,
em relação ao PIB, iniciando-se com 0,99% em 2003
e reduzindo-se a um terço até 2025.
Também recebemos cartilhas, livros e folhetos
das várias entidades de classe que dão conta do su perávit da seguridade social, cujos dados não foram
contestados pelo Ministro. Posteriormente tivemos o
requerimento do Senador Pedro Simon requerendo
informações ao TCU sobre a controvertida questão,
dando-se a conclusão dos Ministros do TCU, assim:
TCU destrói o mito de déficit da Previdência
16-10-2003
O resultado de uma detalhada auditoria que, a pedido do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da
União realizou no INSS destrói de uma vez por todas o
falso mito do déficit da Previdência Social. O relator da
matéria, aprovada por unanimidade, foi o ministro Ubiratan Aguiar, e o trabalho está publicado a partir da página
90 do Diário Oficial do dia 13 passado.
O TCU expôs claramente o panorama do siste ma, apenas não o sublinhando, pois isso, politicamen te, implicaria em desmontar totalmente os argumen -
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tos do ministro Ricardo Berzoini em favor da Reforma
da Previdência, no momento tramitando no Senado
Federal depois de aprovada pela Câmara. Depois do
resultado da auditoria, senadores e deputados passam a ter noção exata da realidade, inclusive separando a Previdência dos regidos pela CLT (INSS) da
Seguridade (Tesouro Nacional). A Seguridade refere-se aos funcionários públicos vinculados ao Regime
Jurídico Único. Resulta da distorção causada pela
mistura das duas esferas o falso déficit alardeado.
A despesa total do INSS e do Tesouro, no caso
previdenciário, foi de R$123,2 bilhões. O Instituto concentrou R$92,2 bilhões. O pagamento de aposentados e pensionistas da União somou R$31 bilhões.
Agrupado, o sistema registrou um déficit da ordem de
R$17 bilhões. Mas, retirada a participação da União, a
Previdência, na parte relativa ao INSS, na realidade,
tem superávit. Não há a menor dúvida. O Tribunal de
Contas da União deixou absolutamente claro este enfoque. A quem interessa o déficit da Previdência?
INSS não enfrenta a sonegação
Por que o superávit? Simplesmente porque os
R$ 31 bilhões que representam a parte do Tesouro
não incluem as contribuições de 11% sobre seus vencimentos, sem limite, pagas a vida inteira pelos servidores públicos estatutários. Onde está este dinheiro?
Outro trecho da auditoria do TCU é tão fundamental como contém, indiretamente, uma forte critica
à capacidade arrecadadora tanto do INSS quanto do
próprio Ministério da Previdência e Assistência Social. Isso porque o total das dívidas de empresas privadas e também órgãos públicos para com o INSS atingiu R$169 bilhões no final do ano passado, representando um crescimento – é de cair para trás – de
33,8% em relação ao total registrado em dezembro
de 2001.
A inflação de um exercício para outro, de acordo
com o IBGE, foi de 11%. Três vezes menor do que o
crescimento da sonegação e da inadimplência anun ciada. Do total, apenas 42% encontram-se incluídos
no esquema de pagamentos parcelados em até 180
meses, na tentativa feita pelo governo de conseguir
recuperar alguma coisa.
As mentiras vêm de bem longe A cobrança administrativa corresponde a R$75 bilhões. O restante,
o ministro Berzoini não informou se está em ações
ajuizadas para execução, ou se, simplesmente, nada
ainda foi feito. O INSS é um verdadeiro paquiderme
dominado pela corrupção e pela omissão. Tanto as sim que, até hoje, sua procuradoria não tomou qual -
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quer iniciativa para atualizar os aluguéis de seus mi lhares de imóveis pelo País.
Quando, infelizmente, foi ministro da Previdên cia, Reinhold Stephanes afirmou que não podia atualizar o valor das locações por causa da lei do inquilina to, que os mantinha congelados. Não é verdade. O re ajuste das locações comerciais e industriais podiam
ser atualizadas de cinco em cinco anos, com base no
decreto-lei do presidente Getúlio Vargas de abril de
1934. Stephanes foi ministro do início de 1991 ao final
de 1992.
O TCU deixa clara a dimensão da farsa iniciada
na administração Fernando Henrique Cardoso, ao
acentuar as dificuldades de apuração do resultado
previdenciário global, em face da falta de nitidez dos
dados oficiais quanto à contribuição dos funcionários
públicos. Sobretudo porque, enquanto em relação ao
INSS os empregados participam com 22% sobre as
folhas salariais, sem limite, na área do funcionalismo
público o empregador, que é o governo federal, não
entra com parcela alguma.
Realidade sempre ofuscou o déficit
Outro problema que influi diretamente contra o
equilíbrio previdenciário é que a taxa anual de apo sentadoria é de 3%. Assim, aumentam as despesas
do INSS e do Tesouro Nacional. Mas como a econo mia está recessiva, não há admissões, nem de um
lado nem de outro. Sem renovação do sistema de em prego, previdência e seguridade não podem apresen tar resultados positivos. Pois ambas têm suas receitas
dependendo do nível de emprego e salário.
O relatório do ministro Ubiratan Aguiar é absolu tamente cristalino. Por isso ilumina as sombras do dé ficit sempre alardeado pelos governos que se suce dem, mas rejeitados pela realidade. Em conseqüên cia do relatório do TCU, é preciso, de uma vez por to das, que o governo, deputados e senadores não mais
falem em déficit da Previdência. O assunto está morto. O Tribunal de Contas da União colocou uma pedra
sobre o assunto. Não se fala mais nisso.
Do Pedido de Informações Propriamente
Destarte, as principais informações solicitadas
sobre a Proposta de Reforma da Previdência são:
Foram considerados nos estudos sobre a Pro posta de Emenda o quadro evolutivo das aposentado rias pagas pela União por poder separando-se o Exe cutivo (civis), dos Militares, do Legislativo e do Judi ciário, comparando-os com a variação do IPCA ou
seja, foi considerado o valor médio real do benefício
previdenciário por poder para fins de se elaborar a
Proposta de Emenda em questão? Apresentar os es -
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tudos elaborados pelo MPS, parametrizadas pelas
questões acima e que deram supedâneo à Proposta
de Emenda Constitucional.
O TCU conclui que a taxa anual de aposentadoria
é de 3%. Assim, aumentam as despesas do INSS e do
Tesouro Nacional. Mas como a economia está recessiva, não há admissões, nem de um lado nem de outro.
Sem renovação do sistema de emprego, previdência e
seguridade não podem apresentar resultados positivos.
Pois ambas têm suas receitas dependendo do nível de
emprego e salário. Corroborando esse entendimento,
uma pesquisa feita por pesquisadores do IPEA Sonoe
Sugahara Pinheiro junto com Kaizô Iwakami Beltrão e
Francisco Eduardo Barreto de Oliveira aponta ainda que
o mercado informal concentra 60% dos trabalhadores,eem sua maior parte, do sexo feminino. Por outro
lado, a representante da Unafisco, Dra. Maria Lucia Fatorelli, nos trouxe estudos que dão conta de uma brutal
queda nos gastos com a Previdência dos Servidores,
em relação ao PIB, iniciando-se com 0,99% em 2003 e
reduzindo-se a um terço até 2025. Questiona-se: Foram
considerados nos estudos sobre a Proposta de Emen da os parâmetros acima? Apresentar os estudos elaborados pelo MPS, parametrizadas pelas questões acima
e que deram supedâneo à Proposta de Emenda Constitucional.
Apresentar um mapa atualizado do valor das locações dos imóveis pertencentes à Previdência Social, com as respectivas áreas, localizações (endereços) e com os reajustes dos alugueres nos últimos
dez anos.
O que esperamos com esse Pedido de Informações é demonstrar que os dados apresentados pelo
discurso oficial sobre os supostos prejuízos causados
ao Tesouro pelo pagamento de aposentadorias e
pensões a servidores públicos são robustos a alguma
análise, superficial que seja, pelo menos quanto ao
regime de previdência dos servidores civis da União.
Esperamos que não sejam expressões matemáticas
manipuladas para respaldar argumentos favoráveis à
imposição ilegal de contribuições previdenciárias aos
inativos e de aumento para os que estão em atividade, como forma a criar superávits primários para co brir o serviço da dívida, além de prepararem terreno,
para assegurar ao mercado privado acesso à considerável parcela das contribuições desses servidores.
E assim deverá ser porque o governo, esperamos, sempre pagou a parte contributiva que lhe cabia
na formação do seguro social do servidor, conforme
estabelece a Constituição. E o desconto feito nos vencimentos do funcionalismo em época alguma esteve
disponível para qualquer tipo de aplicação. Faz-se o
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desconto e se procede à arrecadação. Aliás, esse seria o sentido econômico de se cobrar contribuição do
funcionário público para fazer frente ao fundo previ denciário constituído.
Da Procedência do Pedido
Evidente não tratar-se de pedido de providên cia, nem de consulta, nem de sugestão, conselho ou
interrogação de caráter meritório.
Saliente-se a estreita e direta relação das infor mações solicitadas com a matéria que se procura
esclarecer.
Será que o que a sociedade realmente quer é
que o Congresso Nacional faça emenda a constitui ção com fulcro em situações conjunturais? Acredita mos que não. Por isso devemos esclarecer melhor a
matéria para que votemos com a certeza de que os
servidores públicos não serão lesados com a criação
desses fundos.
À vista do exposto, é inegável a admissibilidade
desse Requerimento, que tem por objetivo evitar que
tão importante matéria, venha trazer conseqüências
danosas para esses servidores que trabalharam com
afinco para o engrandecimento da nação brasileira, O
Congresso Nacional não pode abrir mão de suas res ponsabilidades constitucionais, devendo votar com
absoluta convicção.
Sala da Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Antero Paes de Barros.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 1.130, DE 2003
Senhor Presidente, requeiro, nos termos dos
artigos 50, § 2º da Constituição Federal, e dos ar ti gos 215 e 216-I e IV do Regimento Interno do Sena do Federal, seja efetuado pedido ao Ministro de
Estado da Previdência Social para que preste as se guintes in formações:
1. Apresentar os estudos elaborados e que serviram de supedâneo à PEC, inclusive com o impacto
financeiro e social das mudanças ocorridas face ao
pedágio criado pela EC nº 20/98, especificando se
houve dano aos cofres da Previdência e prejuízos aos
trabalhadores do setor privado, filiados ao INSS – por
faixa etária, por cor e por sexo – face à evolução da informalidade, das contribuições e da massa salarial,
por faixa etária considerados os últimos dez anos.
2. Apresentar os estudos elaborados e que serviram de supedâneo à PEC, inclusive com o impacto
financeiro e social das mudanças ocorridas face a ausência de regra de transição, especificando se haverá
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dano aos cofres da Previdência Pública e ao INSS e
se haverá prejuízos aos trabalhadores do setor privado, filiados ao INSS?
3. Apresentar os estudos elaborados e que serviram de supedâneo à PEC, inclusive com os indicadores de desemprego, da informalidade e do enxugamento do Estado como fatores que influenciam na arrecadação da Previdência, dando-se ênfase a ques tão racial.
4. Apresentar os estudos elaborados e que serviram de supedâneo à PEC, inclusive com o impacto financeiro e social e que justifiquem a adoção de regras
diferenciadas para aposentadoria dos que ingressaram
no serviço publico antes/depois da Emenda nº 20
(15-12-1998), dando-se ênfase a questão da paridade,
da integralidade e do tempo de serviço público.
5. Apresentar os estudos elaborados e que serviram de supedâneo à PEC, inclusive com o demonstrativo da situação dos afro-descendentes separando
por ativos e inativos; e por poderes (Executivo: civil/militar, Legislativo e Judiciário); etc., informando o
seu comportamento no Regime Geral e no Regime
Próprio em relação à média salarial?
6. Apresentar os estudos elaborados e que serviram de supedâneo à PEC, inclusive com o impacto
social e que justifiquem a adoção de regras que con templam aumento da idade, especialmente com uma
análise para o filho da pobreza que inicia a sua vida
laboral aos 12, 14, 16 e l8 anos de idade e que acabará contribuindo para o Sistema por 48, 46, 44 e 42
anos, respectivamente.
7. Apresentar os estudos elaborados e que serviram de supedâneo à PEC, inclusive com o impacto
financeiro e que justifiquem a elevação da idade limite
em 7 anos sem estabelecer critério para o tempo de
contribuição (ausência de regra de transição vinculada ao tempo de contribuição) dando ênfase à
INFORMALIDADE e à FALTA DE REGISTRO EM
CARTEIRA para aqueles que iniciaram mais cedo a
VIDA LABORAL, projetando um possível agravamento da cultura do trabalho informal e a criação de um
mercado perverso e injusto, onde um pai de família
com mais de 25 anos de idade encontrará maiores dificuldades para se colocar no mercado de trabalho.
10. Apresentar os estudos elaborados e que
serviram de supedâneo à PEC, inclusive com as me didas que pretende o Governo adotar para captar os
trabalhadores
sem
vínculo
empregatício
(AUTÔNOMOS e EMPREGADORES), especialmente aqueles que têm menos de 25 anos de idade.
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Justificação
Indicadores sociais do IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou a pesquisa intitulada “Síntese de
Indicadores Sociais 2002”, que retrata a triste realida de da questão racial no Brasil onde a desigualdade
por cor é maior que por sexo. Este documento buscou
traçar um retrato do País no primeiro ano da nova dé cada com dados sobre a evolução populacional, con centração de renda, desigualdades raciais, de gênero
e de rendimento.
O fato que nos chamou mais atenção é o com
relação à discriminação da população negra e parda
do País que representa quase a metade dos 170 mi lhões e brasileiros. Conforme a pesquisa os negros e
pardos ganham cerca de 30% menos do que a mulher
branca e também são os que passam menos tempo
nos bancos escolares e mesmo aqueles que conse guem chegar à universidade, não ganha rendimento
semelhante ao dos brancos.
O documento do IBGE afirma que homens e
mulheres pardos e negros ganham metade do rendi mento da população branca e a escolaridade mostra
brutal diferença entre brancos, negros e pardos.
Justamente, em face a essa discriminação raci al, os filhos dos afrodescendentes acabam por iniciar
prematuramente a atividade laboral, especialmente
para complementar a renda da família. Muitos inici am-se na atividade laboral aos 12, 14 e 16 anos de
idade.
A proposta de mudança na Previdência encami nhada ao Poder Legislativo não atende as expectati vas dessa parcela de nossa sociedade tão sofrida,
mostrando sua perniciosidade ao exigir de alguns um
tempo de serviço que poderá atingir os 48 anos, en quanto privilegia outros com aposentadoria aos 35
anos de serviço. Assim, um pressuposto básico foi
desconsiderado: a discussão do papel do Estado e de
seu tamanho para suprir as necessidades essenciais
da população e do desenvolvimento social.
Do Dano aos Trabalhadores
A Emenda Constitucional nº 20, de 15 de de zembro de 1998, introduziu o requisito de idade míni ma de 53 anos para o homem e de 48 anos para a mulher além de impor um tempo de contribuição adicio nal (pedágio) de 20% em relação ao tempo que faltava para o trabalhador se aposentar tendo como referência a data de promulgação da emenda, senão:

Observa-se consoante a planilha acima que a
regra da EC nº 20/98 apresenta uma inconsistência
que acaba causando conseqüências danosas tanto
ao trabalhador como à arrecadação previdenciária.
A primeira diz respeito à idade mínima ou ideal
(convergência do tempo de contribuição para a idade
mínima de aposentadoria), ou seja, aquela em que o
trabalhador deveria ter iniciado a sua vida laboral.
Observa-se que a Emenda Constitucional nº
20/98 penaliza exatamente as pessoas que ingressaram mais cedo no Sistema ao elevar indiscriminadamente a idade mínima. Isso gera uma grande distorção e uma enorme injustiça.
Para ilustrar, imagine um trabalhador que, em
novembro de 1998, tivesse ingressado no Sistema,
com pouco mais de 18 anos idade. Pela EC nº 20/98,
terá que contribuir durante 42 anos (atendimento dos
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requisitos de 35 anos + pedágio de 20%), aposentan do-se com mais de 60 anos. Se um outro trabalhador
de mesma idade estivesse ingressado após 15/12/98
não teria que cumprir o pedágio de 20% e aposenta ria com 53 anos, trabalhando somente os 35 anos, ou
seja, 7 (sete) anos a menos que o primeiro.
Outra situação absurda e inaceitável: se ele ti vesse 15 anos de serviço em 15/12/98, deveria ter iniciado a sua vida laboral aos 14 anos de idade para se
aposentar aos 53 anos de idade. Supondo que ele te nha iniciado aos 25 anos, teria que trabalhar até os 64
anos de idade.
E se tivesse 5 anos e 10 meses, em 15/12/98, e
iniciasse a sua vida laboral com 19 anos e 2 meses,
ou seja, estivesse completando seus 25 anos de ida de em 15/12/98, a EC nº 20/98 teria lhe banido todo o
seu tempo de serviço, uma vez que lhe faltaria exatamente 35 anos para aposentar. A EC nº 20/98 o colo caria em situação idêntica àquele que, com a mesma
idade, iria iniciar sua vida laboral no dia seguinte à
sua promulgação, ou seja, em 16/12/98, e que teria
que trabalhar 35 anos e aposentar-se com 60 anos.
E todo trabalhador que, em 15/12/98, contasse
com menos de seis anos de contribuição estaria ven do toda a sua contribuição, bem como o seu tempo de
serviço jogados pelo ralo, uma vez que nada lhes
aproveitaria em face à regra da EC nº 20/98. Che ga-se ao absurdo de ser mais vantajoso para aqueles
com menos de 5 anos e 10 meses, em 15/12/98, inici arem uma nova vida laboral, no dia seguinte, com
uma nova carteira, novo PIS, etc., jogando a carteira
anterior no lixo.
A regra da EC nº 20/98 é tão cruel e absurda
que contemplaria a aposentadoria aos 53 anos (H) e
48 anos (M) somente para aqueles que iniciaram sua
vida laboral com menos de 14 anos de idade, um verdadeiro contra-senso, na medida em que a Constitui ção Federal proíbe qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz e a
partir de quatorze anos. Assim, a aposentadoria aos
53 anos (H) e 48 anos (M) de idade seria exceção à
regra: raríssimos seriam os trabalhadores que se
aposentariam com essa idade.
O que se espera com esse Pedido de Informa ções é demonstrar que os dados apresentados pelo
discurso oficial sobre os supostos prejuízos causados
ao Tesouro pelo pagamento de aposentadorias e
pensões a servidores públicos são robustos a alguma
análise, superficial que seja, pelo menos quanto ao
regime de previdência dos servidores civis da União.
Esperamos que não sejam expressões matemáticas
manipuladas para respaldar argumentos favoráveis à
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imposição ilegal de contribuições previdenciárias aos
inativos e de aumento para os que estão em atividade, como forma a criar superávits primários para co brir o serviço da dívida, além de prepararem terreno
para assegurar ao mercado privado acesso à considerável parcela das contribuições desses servidores.
Da Procedência do Pedido
Evidente não tratar-se de pedido de providência, nem de consulta, nem de sugestão, conselho ou
interrogação de caráter meritório.
Saliente-se a estreita e direta relação das informações solicitadas com a matéria que se procura esclarecer, por tratar-se de assunto submetido à apreciação dessa Casa, qual seja, a Proposta de Emenda à
Constituição nº 67/2003 (Reforma Previdenciária),
especialmente porque, em que pese o Senhor Ministro ter comparecido às audiências públicas realizadas
pela CCJ, não forneceu aos Senadores os estudos
por eles solicitados e que serviram da base à Proposta de Iniciativa da Presidência da Republica, da qual
foi signatário, conforme se observa do Parecer do Relator da Reforma, Senador Tião Viana, às fls. 10, 11,
12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25 e 26 do Relatório.
Será que o que a sociedade realmente quer é
que aos afrodescendentes do serviço público sejam
impostas medidas brutais que restrinjam os seus di reitos sem, ao menos, se tenha efetuado qualquer estudo que justifique tamanha arbitrariedade? Acreditamos que não. Por isso devemos esclarecer melhor a
matéria para que votemos com a certeza de que tal
medida não trará lesão a essa parcela da sociedade.
Uma sociedade mais justa com igualdade de direitos e oportunidades para todos, homens e mulheres de todas as raças é o mínimo que se espera de
um governo de esquerda, especialmente porque os
afrodescendentes compõem os 44,3% dos trabalhadores que construíram a segunda maior nação negra
e mestiça do planeta.
À vista do exposto, é inegável a admissibilidade
desse Requerimento, que tem por objetivo evitar que
tão importante matéria venha trazer conseqüências
danosas para esses servidores que trabalharam com
afinco para o engrandecimento da Nação brasileira. O
Congresso Nacional não pode abrir mão de suas responsabilidades constitucionais, devendo votar com
absoluta convicção.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Senador Antero Paes de Barros.
(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Os reque rimentos lidos serão despachados à Mesa para deci são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Consulto
o Plenário se poderíamos antecipar a votação do Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003, que concede
anistia a dirigentes ou representantes sindicais e tra balhadores punidos por participação em movimentos
reivindicatórios, para hoje, haja vista que se encontra
em regime de urgência na pauta da sessão deliberati va ordinária de amanhã.
A matéria conta com parecer favorável da CCJ.
Caso não haja objeção do Plenário, a matéria
será incluída na pauta da Ordem do Dia da sessão de
hoje. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Passa-se
à
ORDEM DO DIA
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.124/2003 – art. 336, II)
(Incluído em pauta com a
aquiescência do Plenário.)
Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº
1.505/2003, na Casa de origem), que concede anistia
a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhado res punidos por participação em movimento reivindi catório.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti tuição, Justiça e Cidadania, Relator do Senador Edu ardo Suplicy, que será lido pelo 1o Secretário em
exercício, Senador Heráclito Fortes.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.713, DE 2003
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 77, de 2003 (PL nº 1.505, de
2003, na origem), que concede anistia a
dirigentes ou representantes sindicais e
trabalhadores punidos por participação
em movimento reivindicatório.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
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I – Relatório
Vem à análise desta Comissão, o Projeto de Lei
da Câmara nº 77, de 2003 (PL nº 1.505 de 2003, na
origem), de autoria do Deputado Luciano Zica, que
“concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por participação em movimento reivindicatório”.
O Projeto de termina a concessão de anistia
aos dirigentes, representantes sindicais e demais
trabalhadores integrantes de categoria profissional
dos empregados da empresa Petróleo Brasileiro
S/A (PETROBRAS), que hajam sofrido punições,
despedidas ou suspensões contratuais, no pe ríodo
compreendido entre 10 de setembro de 1994 e 1º
de setembro de 1996, em virtude de participação
em mo vimento re ivindicatório, assegurando aos
dispensados ou sus pensos a reintegração ao em prego.
Estabelece ainda que as eventuais pendências
financeiras serão acertadas tomando como parâmetro os acordos de retorno de dispensados ou suspensos pelos mesmos motivos homologados pela Justiça
do Trabalho no ano de 2003.
Justificando a proposição, argumentou o Deputado Luciano Zica que em 1995 foi atribuído caráter
político à greve então realizada pelos petroleiros e
que, para punir os grevistas e seus sindicatos, foi im posta pelo Governo à época multa diária a esses e
dispensa daqueles. Que, com vistas ao encerramento
do movimento, realizou-se um acordo político de que
haveria revisão das dispensas e suspensão das multas, o qual somente foi cumprido no que importa à
anistia das multas, sendo que a reintegração dos empregados não chegou a acontecer. Asseverou a injustiça dessa situação que é agravada pela circunstância
de que parte dos trabalhadores punidos naquela ocasião vem conseguindo, na Justiça do Trabalho, a sua
reintegração. Frisou a indispensabilidade da aprovação do projeto para sanar todas as injustiças ocorridas de maneira equânime.
Na Câmara dos Deputados o projeto recebeu
parecer favorável, proferido em Plenário, tanto da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú blico, tendo como relator o Deputado Tarcísio Zimmermann, quanto da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, tendo por relator o Deputado
José Eduardo Cardozo.
Em 28 de outubro de 2003, o projeto foi aprovado
na Câmara e remetido a esta Casa para apreciação.
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II – Análise
Compete a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, nos termos do art. 101, II, alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, manifestar-se
sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimenta bilidade, e também sobre o mérito do presente projeto
de lei.
O texto, da forma como redigido, possibilitará a
reintegração dos empregados da Petrobras, que no
período compreendido entre 10 de setembro de 1994
e 1º de setembro de 1996, sofreram punições, dis pensas e alterações unilaterais contratuais, em razão
da participação no movimento paredista.
A reintegração decorre do reconhecimento, por
parte do Congresso Nacional, de que as demissões,
punições e alterações no contrato de trabalho destes
empregados ocorreram de forma irregular e ilegal, ra zão pela qual, do ponto de vista do direito do trabalho,
são considerados atos nulos a teor do que dispõe o
art. 9º da CLT, verbis:
Art. 9º Serão nulos de pleno direito os
atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
Assim, as demissões por justa causa que não ob servaram o disposto no art. 482 da CLT, ou os atos que
afrontaram o disposto na Lei nº 7.783, de 28 de junho
de 1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá
outras providências são nulos de pleno direito.
O art. 9º da Constituição Federal assegura o di reito de greve nos seguintes termos:
Art. 9º É assegurado o direito de greve,
competindo aos trabalhadores decidir sobre
a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
§ 1º A lei definirá os serviços ou ativi dades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os
responsáveis às penas da lei.
Nestes termos, o direito de greve, como mani festação coletiva dos trabalhadores, está inserido
dentre as garantias individuais e coletivas, protegido
pela nossa Car ta Magna. A norma constitucional
neste aspecto é taxativa, pois assegura o exercício
do direito na sua plenitude, exigindo apenas que, em
determinadas situações previamente definidas em
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lei, adotem-se medidas que mantenham o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade
e os serviços essenciais.
A Lei nº 7.783, de 1989, que dispõe sobre a greve, estabelece em seu art. 2º o seguinte:
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a
suspensão coletiva, temporária e pacífica,
total ou parcial, de prestação pessoal de
serviços a empregador.
Neste momento, o que se pretende é reparar os
danos causados, com a decretação da anistia reclamada, já aprovada pela Câmara dos Deputados e aguardando apenas a manifestação do Senado Federal.
III – Voto
Em face do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade, e no mérito
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 77, de
2003.
Sala da Comissão, 12 de novembro de 2003. –
Edison Lobão, Presidente – Eduardo Suplicy, Relator – Serys Slhessarenko – Aloizio Mercadante –
Magno Malta – Fernando Bezerra – Renan Calheiros – Romero Jucá – Pedro Simon – Antônio Carlos Magalhães – César Borges – Álvaro Dias – Tasso Jereissati – Jefferson Peres – Ana Júlia Carepa
– João Capiberibe – Ney Suassuna – Luiz Otávio –
Rodolpho Tourinho – Eduardo Azeredo
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – O parecer
é favorável.
A cópia do parecer encontra-se à disposição de
V. Exªs em suas respectivas bancadas.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Eduardo Siqueira
Campos, para discutir.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este projeto concede anistia aos dirigentes
ou representantes sindicais e trabalhadores punidos
por participação em movimento reivindicatório.
Sr. Presidente, quero apenas poder prestar uma
homenagem ao atual Presidente da Petrobras, o no bre Senador José Eduardo Dutra, que hoje está à
frente daquela importante empresa nacional.
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Sr. Presidente, S. Exª sempre teve uma destaca da atuação em favor dos trabalhadores que, em fun ção de uma greve, de um movimento reivindicatório,
como estabelece a ementa desse importante projeto,
acabaram por sofrer punições nos diversos níveis:
trabalhadores, dirigentes, diretores. Enfim, após lon ga luta, tive a oportunidade de receber os represen tantes do movimento e acompanhei a tramitação.
Sr. Presidente, quero tão-somente prestar essa
homenagem ao ex-Senador, hoje Presidente da Pe trobras, José Eduardo Dutra, e também ao nobre Se nador Eduardo Suplicy pela aprovação desse projeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Continua
em discussão a matéria. (Pausa.)
Com a palavra, o nobre Senador Antonio Carlos
Magalhães, para discutir.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre sidente, votarei favoravelmente ao projeto, levando
em conta o problema da anistia. Em época passada,
quando estava na Presidência, eu ajudei o nobre Se nador José Eduardo Dutra nesse problema. Entretan to, cabe-me afirmar, nesta hora, que a greve trouxe
graves prejuízos ao País com paralisações em vários
setores do País. E manda a verdade que se diga que o
Ministro Raimundo Britto, à época, teve uma atitude
corajosa, levando o Presidente Fernando Henrique
Cardoso a adotar uma posição mais firme a esse res peito. De maneira que, hoje, não há uma contradição
em se votar uma anistia e, naquele tempo, achar que
o Governo agiu corretamente. Entretanto, o tempo é
sempre mais amigo das pessoas, até mesmo das que
erram, e eu não seria, aqui, uma pessoa que fosse
guardar problemas passados em que a população sofreu para prejudicar a votação desse Projeto do nobre
Deputado Luciano Zica que esteve com todos nós,
trazendo os trabalhadores, tendo discutido conosco e
em que o nobre Senador Eduardo Suplicy deu pare cer favorável.
De maneira que não há incoerência em ter
achado o ato correto na época e agora votar pela
anistia.
Essa é a minha posição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Concedo
a palavra, para discutir, ao Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para discu tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, trata-se
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de projeto de lei que também tive a oportunidade de
acompanhar, inclusive no pouco tempo em que ocu pei a Presidência desta Casa.
O referido projeto concede anistia a dirigentes
ou representantes sindicais e trabalhadores punidos
por participação em movimento reivindicatório em
que servidores foram punidos.
Sr. Presidente, vou votar a favor do projeto e, na
oportunidade desta discussão, quero dizer que essa
lei, em sendo aprovada e sancionada pelo Presidente
da República, é muito fácil de ser cumprida. Basta reintegrar aqueles que, de alguma forma, foram punidos
pela participação no referido movimento reivindicatório. São funcionários da Petrobras que participaram
de greves.
Sr. Presidente, há um outro tipo de anistiado,
Srªs e Srs. Senadores, por isso cumpre-me aproveitar
a oportunidade para fazer um apelo ao Governo Federal no sentido de que arrume recurso suficiente,
faça um planejamento para o pagamento dos anistiados políticos. São pessoas que estão aí na fila há longo tempo, alguns com processos ainda em tramitação
no Ministério da Justiça, outros já anistiados, dependendo de recursos, dependendo dos Ministérios do
Planejamento e da Fazenda. Esses anistiados políticos estão sofrendo de profunda angústia junto a suas
famílias. Promete-se, promete-se, e eles continuam à
espera de receber a indenização a que têm direito.
Por isso, aproveito esta oportunidade, por uma
questão de justiça, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
para fazer este apelo em favor dos anistiados políticos.
O meu voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Em votação o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio para
encaminhar a votação.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. Presidente, depois quero também fazer o encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – A Senadora Ideli Salvatti falará em seguida.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho um compromisso pessoal e até familiar
com a tese da anistia. A greve dos petroleiros de 1995, a
meu ver, foi politicamente equivocada, desastrada, pois
resultou em desabastecimento. Ainda assim, mesmo
naqueles momentos mais duros – eu integrava a linha
de frente da base do governo –, não fechei as portas do
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meu gabinete para a negociação. E devo dizer o mesmo
em relação ao grande brasileiro falecido Franco Montoro. Não vou falar deputado nem senador, pois ele foi
tudo, mas sobretudo foi um grande brasileiro. Dialogamos exaustivamente e fizemos o mesmo para que se
ampliassem os limites da anistia, e o governo de V. Exª
foi absolutamente correto ao cumprir a sua parte na etapa de ampliação dos anistiados.
Este projeto do Deputado Luciano Zica, que tem
a assinatura do PSDB a lhe conceder o direito regi mental de urgência, representa um avanço, embora
deixe de fora algumas pessoas, se não me engano,
16 trabalhadores no Rio Grande do Norte, 50 na Ba hia e tantos outros espalhados nos Estados do Nor deste e do Norte, perfazendo um total de 530 petrolei ros penando uma demissão arbitrária que atropelou a
própria Lei da Anistia nº 8.878, de 1994. Esses núme ros constam do manifesto assinado pelo Sr. Francisco
de Assis da Silva, do Comitê Nacional dos Punidos
Políticos da Petrobrás, que pede para que se ampliem
os limites da anistia nesse episódio.
Qual é a posição do PSDB? É, de maneira clara,
apoiar o projeto do Deputado Luciano Zica, que é um
avanço, mas solicitar ao Governo que reabra a aten ção na direção desses 530 petroleiros que estão fora
da anistia.
O ex-Senador José Eduardo Dutra, Presidente
da Petrobras, tem um projeto que estabelece a anis tia. Mais do que ninguém, ele deve ter a sua sensibili dade bem acurada na direção dessa solução.
Sr. Presidente, peço que os Anais da Casa re gistrem as palavras contidas no manifesto “Garantir
uma Anistia de Verdade”, assinado pelo Sr. Francisco
de Assis da Silva, do Comitê Nacional dos Punidos
Políticos da Petrobras. E peço que o Governo retribua
o voto e o apoio que estamos dando ao projeto do Deputado Luciano Zica – por imaginar que ele é um pas so a frente –, abrindo espaço para que se faça justiça
completa. Repito e finalizo: 16 trabalhadores no Rio
Grande do Norte, 50 na Bahia, tantos outros pelo Nor te e pelo Nordeste, perfazendo um total de 530 petro leiros que foram demitidos em decorrência da greve
de 1995.
O voto, portanto, é sim. E peço ao Governo que
abra a sua sensibilidade para a ampliação, para que
se faça justiça a mais petroleiros que ainda não tive ram o direito à justiça que há tantos anos lhes tem
sido negada.
Muito obrigado, Sr.Presidente.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
Garantir uma Anistia de Verdade
Nós, trabalhadores petroleiros que sofremos
duas demissões políticas na Petrobrás, vimos solicitar apoio à nossa causa por uma Anistia de verdade.
A primeira demissão de que fomos vítimas foi
em 6-1-92, junto com José Eduardo Dutra, atual pre sidente da Petrobrás, sendo demitidos da Petromisa,
extinta subsidiária da Petrobras, Em 1995 ingressamos na Petrobrás por ordem judicial, em cumprimento da Lei de Anistia nº 8878/1994. A segunda demissão ocorreu em 19-3-96, justificada como de interesse da empresa”, numa clara agressão própria anistia
que amparava estes trabalhadores.
Todo o período em que estivemos na Petrobras
fomos tratados com discriminações e até sendo humilhados, permanecendo isolados dos demais trabalhadores em um galpão da Petrobrás, sem uma condição
do trabalho. sa oi a situação que vivemos, ou, Francisco de Assis, e mais três colegas de trabalho: TeIma,
assistente social – Lúcia, enfermeira e Cláudia, assistente administrativa.
Nossa ação junto ao TST (RR 483198/98-7) que
reclamava o nosso retorno para a empresa foi julgado
improcedente pelo Ministro Rider Nogueira de Brito, e
temos, então, amargado essa penosa luta pela anistia
há quase uma década.
Nosso ex-colega de trabalho, dirigente sindical
da categoria, hoje, presidente da Petrobras, enquanto
Senador apresentou o Projeto de Anistia PLS nº
196/1995. Esse projeto foi aprovado no Senado em
2001 e seguiu para a Câmara dos deputados onde
tramita com o número PL 5486/2001. Tal projeto consagra uma anistia sem restrições aos petroleiros e,
apesar de se encontrar pronto para o plenário, com
relatores designados nas comissões pertinentes, permanece parado.
Por outro lado, o Deputado Zica, alegando acordo com a direção da Petrobrás apresentou o Projeto
alternativo PL nº 1505/2003, apresentado na Câmara
dos Deputados em Julho de 2003, tramitou rapidamente, sendo aprovado e remetido ao Senado como
PLC nº 77/2003.
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Esse projeto, no nosso entendimento, traz graves
retrocessos em relação àquele apresentado no Senado
em 1995 e aprovado em 2001 e, desde então, aguar dando votação na Câmara, cujo autor foi o presidente
da Petrobras, Senador José Eduardo Dutra.
O Projeto da Câmara é restrito aos petroleiros
da Petróleo Brasileiro S/A, enquanto o original do Se nado abrange os trabalhadores do ramo petróleo. O
Projeto da Câmara é restrito ao período de 10 de se tembro de 1994 a 10 de setembro de 1996, enquanto
o original do Senado abrange o período de 10 de se tembro de 1994 à promulgação da Lei. O Projeto da
Câmara restringe os direitos dos trabalhadores, en quanto o original do Senado garante plenamente es ses direitos.
Por força de sentenças judiciais, que resgatou o
direito à anistia da Lei nº 8878/94 aos trabalhadores,
ficou garantido a vários dos nossos colegas a read missão. A Petrobrás cumpriu essa determinação nes se ano de 2003, readmitindo petroleiros que haviam
trabalhado nas extintas subsidiárias Interarás e Petro misa.
Essa não foi a sorte de outros petroleiros que,
infelizmente, não conseguiram se guarnecer de sen tenças judiciais, mesmo sendo demitidos na mesma
data, pelos mesmos motivos, nas mesmas condições
e sob as mesmas alegações.
Esse é o nosso caso. Somos 16 trabalhadores
do Rio Grande do Norte, outros 50 da Bahia, e tantos
outros espalhados nos Estados do Nordeste e do
Norte, perfazendo um total de 530 petroleiros penan do uma demissão arbitrária e que atropelou a própria
Lei de Anistia 8878/94.
Nesse sentido, nós, os trabalhadores petroleiros
duplamente demitidos por perseguição política, vi mos pedir o apoio das Senhoras e dos Senhores Se nadores no sentido de se garantir uma Anistia sem
restrições, corrigindo, então, as graves distorções
contidas no projeto oriundo da Câmara, tramitando no
Senado sob o número PLC nº 77/2003.
Agradecemos antecipadamente a solidariedade
e enviamos as nossas saudações sindicais e demo cráticas.
Francisco de Assis da Silva P/Comitê Nacio nal dos Punidos Políticos da Petrobrás
Brasília, 3 de novembro de 2003.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Concedo
a palavra à Senadora Ideli Salvatti para encaminhar.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) Sr.
Presidente, em nome do Bloco de Apoio ao Governo,
encaminho o voto favorável à aprovação do projeto,
pela justiça da anistia a ser concedida aos petroleiros,
categoria importantíssima para o desenvolvimento de
nosso País.
Os petroleiros realizaram uma greve que acabou tendo o seu papel ampliado com repercussões
políticas num início de governo, mas que tinha, à época, uma marca muito forte de defesa do patrimônio
nacional, principalmente da nossa principal estatal, a
Petrobras. Foi uma demonstração muito clara de de fesa deste patrimônio, uma luta histórica do povo brasileiro, iniciada já na primeira metade do século pas sado com a campanha “O Petróleo é Nosso”. A Petrobras acabou se configurando nesta empresa que tanto nos orgulha e que neste ano está comemorando 50
anos de existência e de resultados extremamente positivos para o desenvolvimento do Brasil.
Nada mais justo do que anistiar aqueles que,
num momento difícil da política brasileira, tiveram a
ousadia de realizar um movimento grevista e tiveram
punições superiores às decorrentes da sua ação sin dical, com uma caracterização perfeitamente identificada em termos políticos. Estamos hoje fazendo a
justiça de reconhecer os direitos desses trabalhadores e anistiá-los, para que possam ter o reconhecimento de tudo o que perderam com a demissão, a
partir do procedimento adotado em seguida à greve
da Petrobras.
Encaminho pela aprovação do projeto, em nome
da Base de Apoio ao Governo.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Solicito a palavra para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Com a palavra a Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, tivemos a oportunidade, inclusive no Senado, de analisar o projeto do
nosso companheiro José Eduardo Dutra, então Senador, em relação à anistia.
Infelizmente, vou entrar no mesmo assunto que
o Senador Arthur Virgílio abordou, porque o Comitê
Nacional dos Punidos Políticos da Petrobras encaminhou um documento a todos os Senadores, em que
mostra claramente que 16 trabalhadores do Rio Gran-
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de do Norte, 50 trabalhadores da Bahia e tantos ou tros trabalhadores do Nordeste e do Norte acabaram
excluídos dessa anistia.
Conversei hoje com o Re lator, Se na dor Edu ardo Su plicy, e com o autor da maté ria, nosso com pa nhe i ro Depu ta do Luci a no Zica. É evidente que
não era in tenção do De pu ta do de ixar de fora deter mi na dos traba lha do res de mitidos em ou tros pro cessos. Não era in ten ção de S. Exª, porque não é
um nú mero qualquer. Quinhentos e trin ta petro le i ros do Nor te e Nordeste fi ca rem de fora de uma
anistia não é algo banal.
Infelizmente, o pro jeto da Câ mara aca bou
chegando mais rápi do ao Se nado. E sa bemos que
fazer uma emen da para garantir a inclu são des ses
petroleiros vai signi fi car a volta do proje to à Câma ra. Tive a oportu ni da de de conversar com o De pu tado Lu ci a no Zica, que se com pro me teu conosco
em ga rantir agili da de na tramitação do pro je to do
ex-Senador José Edu ardo Dutra e hoje Presidente
da Petrobrás, para que possa mos garantir anis tia
ir res tri ta a todos os outros trabalhadores. Não é
um fato sim ples, vol to a repetir: são 16 tra balhado res do Rio Gran de do Nor te, 50 da Bahia, ao todo
530 fun ci o ná ri os de mi ti dos que estão fora des sa
anistia.
Então, é funda men tal que to dos os par tidos, a
base de susten ta ção do gover no e a oposição
unam-se na Câmara. O Depu ta do Lu ci a no Zica as sumiu co nosco o com promisso de ga rantir a agi li dade ne ces sá ria, para que pos sa mos fazer um es forço e votar o pro jeto rapidamente. De sejamos
que seja vota do na Câ mara dos De putados e ra pi da men te venha ao Senado Fede ral para ser vota do até o dia 15. Assim garan ti re mos anis tia ple na a
todos os demi ti dos e não a um de ter mi na do setor.
Volto a re petir que não era in ten ção do De pu tado Zica de i xar ninguém de fora. S. Exª apresen tou o pro jeto em de cor rên cia de uma realidade ob jetiva: de mitidos de um se tor. Infe lizmente, o nú me ro de de mitidos aca bou sen do maior.
Ape lo a to dos os par tidos para que não obsta culizem a vo tação na Câmara, para con seguirmos
a reintegração de 530 trabalhadores, especial mente, o que é mais grave, Sena dor José Agripino,
como foi bem lembrado aqui pelo Se na dor Arthur
Virgílio, é que são jus tamente os traba lha do res do
Nor te e do Nor deste, das regiões que, por mais ca ri nho e respe i to que tenhamos por este País mara -
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vilhoso, são extremamente caras para todos nós e
para os nossos mandatos.
O meu voto é favorável, mas es pe ro re al men te a agi lidade para o proje to do Senador Dutra na
Câmara e que faça mos um es for ço de votá-lo aqui
no Senado até o dia 15. Isso é pos sível. Quan do se
quer, faz-se tudo. O Sena dor Ge raldo Mesqui ta já
virou um cien tis ta que vê como, quando se quer,
quan do se tem vontade po lítica, há agilidade, con tra ri an do até o ponteiro do relógio.
Espe ro que isso real men te seja feito tam bém.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Senador José Agri pi no, V. Exª quer usar da palavra tam bém?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para enca mi nhar a vo tação. Sem revi são do orador.) – Sr.
Presidente, gos taria também de encaminhar, até
por que enten do que está na imi nência de acon te cer uma injus ti ça, so bre a qual que ro aler tar e contra a qual que ro pro testar.
A maté ria que esta mos vo tan do agora não é
nova. Está em discussão há mu ito tem po. So bre
ela, tive opor tu ni da de de conversar com o ex-Se na dor José Edu ardo Dutra, quan do ainda era Líder
do PT, ele que é um homem liga do à Petrobras –,
aliás, hoje é Presidente da Petrobras – e, à épo ca,
muito liga do ao mo vi men to sin dical, aos petrolei ros. Ele dava razão à tese que eu defendo: a in clu são dos 530 exclu í dos. Na verdade, os pe troleiros
que es tão sen do anis tiados nes te momento são do
Brasil in teiro, no tadamente os de São Paulo, exclu ídos os do Nor deste.
Ora, o meu Estado, o Rio Grande do Norte,
que se dia uma boa base da Petrobras, de onde se
extraem 110 mil bar ris de pe tró leo por dia, tem um
contingente grande de fun ci o ná ri os da Petrobras
e, no passado, alguns tra ba lha do res que, por ra zões de ordem polí ti ca ou de ou tra natu re za, foram
de mi ti dos e es tão fora do proje to de anistia.
Eu me as socio à po sição aqui colo ca da pelo
Se na dor Arthur Vir gílio e pela Se nadora He loísa
He le na e quero manifestar que vou votar a favor de
um pro jeto que é jus to, que é o da anis tia aos que
estão in cluídos no pro jeto de lei, mas sob a con di ção de que se vote o proje to sobre o qual conversei
se gui das vezes, e com o qual es tou in teiramente
de acor do, de au to ria do ex-Sena dor José Edu ardo
Dutra. Ele se en contra na Câ ma ra e, aí sim, inclui
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os 530 excluídos, in clusive os 16 petro le i ros de mi tidos da Petrobras do meu Estado do Rio Gran de
do Nor te.
O meu voto, portanto, é favorável, mas medi ante o compromisso, que quero que seja tomado, de
que o Projeto de Lei do ex-Senador José Eduardo Dutra, hoje Presidente da Petrobras, tenha seguimento
célere na Câmara e possa ser votado ainda este ano
na Câmara e no Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Em votação o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 2003
(Nº 1.505/2003, na Casa de origem)
Concede anistia a dirigentes ou re presentantes sindicais e trabalhadores
punidos por participação em movimento
reivindicatório.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia a dirigentes, representantes sindicais e demais trabalhadores integrantes da
categoria profissional dos empregados da empresa Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, que, no período com preendido entre 10 de setembro de 1994 e 10 de setembro de 1996, sofreram punições, despedidas ou suspensões contratuais, em virtude de participação em
movimento reivindicatório, assegurada aos dispensados ou suspensos a reintegração no emprego.
Parágrafo único. As pendências financeiras se rão acertadas com base nos parâmetros dos acordos
de retorno de dispensados ou suspensos pelos mes mos motivos homologados na Justiça do Trabalho
pela Petrobras no ano de 2003.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 39, DE 2001
Terceira e última sessão de discus são, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 39, de 2001,

Novembro de 2003

tendo como primeiro signatário o Senador Ney Suassuna, que acrescenta o § 5º
ao art. 73 da Constituição Federal, criando a Procuradoria do Tribunal de Contas
da União.
Parecer sob nº 1.509, de 2003, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Jefferson Peres, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia durante três sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase
de discussão em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Geraldo Mesquita
Júnior.
É lida a seguinte:

EMENDA Nº 1 – PLEN
Dê-se ao Art. 73, § 5º, a seguinte redação:
“A consultoria jurídica e a representação judicial do Tribunal de Contas da União
serão exercidas, quando couber, por seus
Advogados, organizados em carreira, observado o disposto no art. 132.”

Justificação
Troca-se o nome do cargo, de Procurador para
Advogado, atendendo a sugestão do Ministério Público da União, a fim de evitar que sejam confundidos
cargos com funções diferentes.
Senador Jefferson Péres – Relator – Arthur
Virgílio – Augusto Botelho – Papaléo Paes – Rodolpho Tourinho – Duciomar Costa – Fátima Clei de – José Agripino – Eurípedes Camargo – Heloísa Helena – Mão Santa – João Capiberibe – Maguito Vilela – Ramez Tebet – Mozarildo Cavalcanti –
Geraldo Mesquita Júnior – Heráclito Fortes – Ro seana Sarney – Gerson Camata – Valdir Raupp –
João Baptista Motta – Almeida Lima – Sérgio Zambiasi – Edison Lobão – José Jorge – Fernando Bezerra – Efraim Morais – Antero Paes de Barros.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Nos ter mos do art. 364 do Regimento Interno, a matéria vai à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 27, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador José Jorge, que
altera o § 8º do art. 62 da Constituição Federal para determinar que as medidas provisórias terão a sua votação iniciada, alternadamente, na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.149, de
2003, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Antonio Car los Magalhães.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293,
DE 1999 –COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 293, de 1999-Complementar, de autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe sobre o Sistema Nacional
de Crédito Cooperativo.
Parecer sob nº 1.475, de 2003, da Co missão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Geraldo Mesquita, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CAE (Substitutivo),
que oferece.
Durante o prazo regimental de cinco dias úte is, perante a Mesa, não foram oferecidas emendas
à maté ria.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo Mesquita Júnior.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.131, DE 2003

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias consecutivas,
em fase de discussão em segundo turno, quando
poderão ser oferecidas emendas que não envolvam
o mérito.
Transcorre hoje a primeira sessão de
discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a
matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para o
prosseguimento da discussão.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Sr. Presidente, solicito a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Concedo
a palavra a V. Exª pela ordem.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP. Pela ordem.) – Eu poderia solicitar a palavra como
Líder?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Após a
Ordem do Dia, de acordo com o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Item 3:

Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro o adiamento da
discussão do PLS nº 293/99, para o dia 11-12-03.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Rodolpho Tourinho.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Em votação o requerimento. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, ofícios do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Geraldo Mesquita
Júnior.
São lidos os seguintes:
OS-GSE Nº 1.039
Brasília, de novembro de 2003
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetida à consideração do Senado Federal, a in-
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clusa Medida Provisória nº 129, de 2003, do Poder
Executivo, aprovada na Sessão Plenária do dia
5-11-03, que “Abre, em favor de Encargos Financei ros da União, crédito extraordinário no valor de
R$2.300.000.000,00, para os fins que especifica”,
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro-Secretário.
PS-GSE nº 1.040
Brasília, 12 de novembro de 2003
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à consideração do Senado Federal, o in cluso Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2003
(Medida Provisória nº 130/03, do Poder Executivo),
aprovado na Sessão Plenária do dia 4-11-03, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providênci as”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu cional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Com refe rência à Medida Provisória nº 129, de 2003, e à Medi da Provisória nº 130, de 2003 (nos termos do Projeto
de Lei de Conversão nº 25, de 2003), que acabam de
ser lidas, a Presidência comunica ao Plenário que o
prazo de 45 dias para apreciação das matérias pelo
Congresso Nacional já se encontra esgotado. Uma
vez recebidas formalmente pelo Senado Federal,
nesta data, as proposições passam a sobrestar ime diatamente as demais deliberações legislativas desta
casa até que se ultimem suas votações.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidên cia inclui a matéria na pauta da Ordem do Dia da ses são deliberativa ordinária de amanhã.
São as seguintes as matérias recebi das:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 129, DE 2003
Abre, em favor de Encargos Finance iros da União, crédito extraordinário no
valor de dois bilhões e trezentos milhões
de reais, para os fins que especifica.
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Este Avulso contém os seguintes documentos:
– Autógrafo da Medida Provisória
– Medida Provisória original
– Mensagem do Presidente da República nº 469/2003
– Exposição de Motivos nº 286/2003,
do Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão
– Ofício nº 1.039/03 da Câmara dos
Deputados encaminhando a matéria ao Senado
– Calendário de tramitação da Medida
Provisória
– Emenda apresentada perante a Comissão Mista
– Nota Técnica nº 31/03, da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle
da Câmara dos Deputados
– Parecer sobre a Medida Provisória,
em substituição à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado Machado (PFL –
SE)
– Folha de sinopse de tramitação da
matéria na Câmara dos Deputados
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 129, DE 2003
Abre, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito extraordinário no
valor de R$2.300.000.000,00, para os fins
que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito extraordinário no valor de
R$2.300.000.000,00 (dois bilhões e trezentos milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º decorrerão de superávit financeiro
apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2002, conforme autorização constante da Me dida Provisória nº 127, de 4 de agosto de 2003.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 469, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci as o texto da Medida Provisória nº 129 , de 17 de se tembro de 2003, que “Abre, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito extraordinário no valor de
R$2.300.000.000,00, para os fins que especifica”.
Brasília, 17 de setembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 00286/2003-MP
Brasília, 16 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para propor, por
intermédio do anexo Projeto de Medida Provisória,
abertura de crédito extraordinário no valor de R$
2.300.000.000,00 (dois bilhões e trezentos milhões
de reais), em favor de Encargos Financeiros da
União.
2. A Medida Provisória nº 127, de 4 de agosto de
2003, instituiu o “Programa Emergencial e Excepcio nal de Apoio às Concessionárias de Serviços Públi cos de Distribuição de Energia Elétrica” e autorizou o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES a conceder financiamentos às con cessionárias de serviços públicos de distribuição de
energia elétrica.
3. Os financiamentos citados serão destinados
a suprir a insuficiência de recursos decorrentes do
adiamento da compensação, nas tarifas de energia,
do saldo da Conta de Compensação de Variação de
Valores de Itens da “Parcela A” – CVA, para os reajus tes e revisões tarifárias que ocorrerem entre 8 de abril
de 2003 e 7 de abril de 2004, de acordo com o estabe lecido no art. 1º da Portaria Interministerial nº 116, de
4 de abril de 2003, dos Ministérios da Fazenda e de
Minas e Energia.
4. O adiamento do repasse do saldo da CVA
para as tarifas faz-se necessário para a manutenção
da modicidade tarifária aos consumidores de energia
elétrica, propiciando gerenciar o impacto desse au mento nos índices de preços da economia. No entan to, como as empresas distribuidoras de energia, na
conjuntura atual, não apresentam condições financei -
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ras para suportar o mencionado adiamento, tornou-se
necessária a instituição do aludido Programa.
5. Os recursos necessários ao atendimento deste crédito serão provenientes da incorporação de su perávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da
União do exercício de 2002, conforme autorização
constante da Medida Provisória nº 127, de 2003.
6. Reveste-se a questão de urgência e relevância, tendo em vista que o não-atendimento do pleito
poderia acarretar aumento tarifário aos consumidores de energia elétrica, situação inaceitável no atual
quadro de controle inflacionário. Além disso, a ausência de recursos que permitam a tomada de financiamento pelas concessionárias, na forma da Medida
Provisória nº 127, de 2003, coloca em risco a manutenção, pelas mesmas, da planta energética do Pais.
Vale dizer, ainda, que algumas concessionárias de
serviços de energia elétrica fazem jus a parte do fi nanciamento em questão, no prazo de sessenta dias,
a contar da publicação da citada Medida Provisória.
7. Nessas condições, e tendo em vista a urgência e relevância da matéria, submeto á consideração
de Vossa Excelência a referida proposta de Medida
Provisória.
Respeitosamente,
PS-GSE nº 1.039
Brasília, de novembro de 2003
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetida à consideração do Senado Federal, a inclusa Medida Provisória nº 129, de 2003, do Poder
Executivo, aprovada na Sessão Plenária do dia
5-11-03, que “Abre, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito extraordinário no valor de R$
2.300.000.000,00, para os fins que especifica.”, con forme o disposto no art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro-Secretário.
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Nota Técnica nº 31/2003
Brasília, em 23 de setembro de 2003
Subsídios acerca da adequação or çamentária e financeira da Medida Provisória nº 129, 17 de setembro de 2003.
I – Introdução
A presente Nota Técnica atende a determina ção do art. 19 da Resolução nº 01, de 2002, do Con gresso Nacional, o qual estabelece: “o órgão de con sultoria e assessoramento orçamentário da casa a
que pertence o relator de medida provisória encami nhará aos relatores e à Comissão, no prazo de 5 (cin co) dias de sua publicação, nota técnica com subsídi os acerca da adequação financeira e orçamentária de
medida provisória”.
Com base no art. 62, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete ao Congresso Nacional, por intermédio da
Mensagem nº 109, de 2003-CN (Mensagem nº 469
na origem) a Medida Provisória nº 129, de 17 de se tembro de 2003, que “Abre, em favor de Encargos
Financeiros da União, crédito extraordinário no valor
de R$2.300.000.000,00, para os fins que especifica.”
II – Síntese E Aspectos Relevantes
A anterior MP nº 127/2003 criou o Programa
Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessio nárias de Serviços Públicos de Distribuição de Ener gia Elétrica anteriormente previsto na Resolução nº
90/2001 do Conselho de Gestão da Crise de Energia
Elétrica. Já a MP nº 129/2003, em análise, vem ade quar o orçamento da União, por meio de crédito extra ordinário no montante de R$2,3 bilhões, para que o
repasse de recursos previsto da União para o BNDES
seja efetivado, conforme previsto no art. 3º da MP nº
127/2003.
III – Compatibilidade e Adequação
Orçamentária e Financeira
O art. 5º da Resolução nº 01, de 2002 – CN, que
“Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacio nal, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62
da Constituição Federal, e dá outras providencias”,
refere-se da seguinte forma ao exame de adequação
orçamentária e financeira: “O exame de compatibili dade e adequação orçamentária e financeira das Me didas Provisórias abrange a análise da repercussão
sobre a receita ou a despesa pública da União e da
implicação quanto ao atendimento das normas orça -
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mentárias e financeiras vigentes, em especial a con formidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União.”
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), no seu art. 16, § 1º, estabeleceu
os seguintes conceitos sobre adequação e compatibilidade financeira e orçamentária:
“§ 1º Para os fins desta Lei Complmentar, considera-se:
I – adequada com a Lei Orçamentária
Anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida
por crédito genérico, de forma que somadas
todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de
trabalho, não sejam ultrapassados os limites
estabelecidos para o exercício;
II – compatível com o Plano Plurianual
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a des pesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de
suas disposições.
Com relação ao Programa de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos salienta-se que
os custos inerentes à sua implementação não impactarão diretamente o orçamento público já que se
trata de financiamento a ser concedido pelo BNDES
mediante apresentação de garantias do próprio sistema de distribuição de energia elétrica (§ 12 do art.
1º da MP nº 127/2003), sendo improvável tal operação vir a provocar insubsistências ativas nessa empresa pública. A necessidade do crédito extraordinário em análise se deve, na realidade, à necessária
capitalização da empresa pública BNDES para que,
então, tal programa referenciado seja de possível
implementação.
Observa-se que o crédito extraordinário constante da MP nº 129/2003 direciona a totalidade dos
recursos (R$2,3 bilhões) ao programa “Abastecimento de Energia Elétrica” em uma única ação de “Financiamento no Âmbito do Programa Emergencial e
Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica (MP
nº 127, de 2003)”. Apesar disso, a previsão constante
da EM nº 51/2003 dos Ministérios da Fazenda, das
Minas e Energia, e do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, que acompanha a MP nº
127/2003, traz como previsão de recursos para finan-
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ciamento desse programa um montante menor,
R$1,8 bilhões.
Trata-se de despesa financeira com vistas a re passar recursos para o BNDES em troca de crédito
que a União passa a ter com essa instituição. Com relação à União, portanto, caracteriza-se uma inversão
financeira (GND 5) tal qual se pode observar do qua dro que acompanha a MP nº 129/2003.
Os recursos necessários para a cobertura desse
crédito advirão do superávit financeiro da União, caracterizada como receita financeira, que até à presente
data ainda conta com um saldo não utilizado de R$64,4
bilhões. Assim, conclui-se que o crédito em questão não
afeta a meta de superávit primário prevista no Orçamento da União, tendo sido de mesma natureza a totalidade de receitas e despesas envolvidas.
Ressaltamos, por fim, em conclusão, que a Me dida Provisória nº 129/2003 não contém determina ção que contrarie o disposto na legislação em vigor,
em especial quanto ao Plano Plurianual, à Lei de Di retrizes Orçamentárias e à Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Esses são os subsídios. – Francisco Lúcio Pereira Filho, Consultor de Orçamento e Fiscalização
Financeira – Eugênio Greggianin, Diretor da Con sultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira.

PARECER EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO
MISTA
DE
PLANOS,
ORÇAMENTOS
PÚBLICOS
E
FISCALIZAÇÃO, À MEDIDA PROVISÓRIA Nº
129, DE 2003, E À EMENDA APRESENTADA
O SR. MACHADO (PFL – SE. Para emitir pare s
cer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srª e
Srs. Deputados, o Exmo. Sr. Presidente da República,
com fulcro no art. 62 da Constituição Federal, encami nha, por intermédio da Mensagem nº 109, de 2003, a
Medida Provisória nº 129, de 17 de setembro de
2003, que “Abre, em favor de Encargos Financeiros
da União, crédito extraordinário no valor de 2 bilhões
e 300 milhões de reais, para os fins que específica”.
De acordo com a Exposição de Motivos nº 286,
de 16 de setembro de 2003, do Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, o crédito em re ferência objetiva suplementar a ação “Financiamento
no Âmbito do Programa Emergencial e excepcional
de Apoio às concessionárias de serviços Públicos de
distribuição de Energia Elétrica”. Os recursos neces -
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sários à realização das despesas decorrentes da presente suplementação extraordinária são provenientes
do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União.
O presente projeto de lei de crédito extraordinário está sendo submetido à apreciação desta Casa,
observando as prescrições do art. 62 da Constituição
Federal e o disposto no art. 41, inciso III, da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, bem como os ditames da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003.
Foi apresentada apenas uma emenda à medida
provisória em epigrafe, tendente, tão-somente, a re duzir o valor do crédito de 2,3 bilhões de reais para
1,8 bilhões de reais.
Voto.
A Medida Provisória nº 129/2003, em análise,
vem adequar o Orçamento da União, por meio de crédito extraordinário no montante de 2,3 bilhões de reais, para que o repasse de recursos previsto da União
para o BNDES seja efetivado, conforme previsto no
art. 3º da Medida Provisória nº 127, de 2003.
Com relação a seu financiamento, observa-se
que os recursos necessários para a cobertura desse
crédito advirão do superávit financeiro da União, que
até a presente data ainda conta com o saldo não utilizado de 64,4 bilhões de reais.
Com relação ao Programa de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de
Energia Elétrica, salienta-se que os custos inerentes
à sua implementação não impacitarão diretamente o
orçamento público, já que se trata de financiamento a
ser concedido pelo BNDES, mediante apresentação
de garantias do próprio sistema de distribuição de
energia elétrica, sendo improvável tal operação vir a
provocar insubsistências ativas na empresa pública
BNDES.
Observa-se que o crédito extraordinário constante da Medida Provisória nº 129 direciona a totalidade dos recursos ao programa Abastecimento de
Energia Elétrica em uma única ação de “Financiamento no Âmbito do Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Pú blicos de Distribuição de Energia Elétrica”. Trata-se de
despesa financeira com vistas a repassar recursos
para o BNDES em troca de um crédito que a União
passa a ter com essa instituição. Com relação à
União, portanto, caracteriza-se uma inversão financeira, tal qual se pode observar do quadro que acompanha a Medida Provisória nº 129.
A anterior Medida Provisória nº 127, que criou o
programa já referenciado, anteriormente previsto na
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Resolução nº 90/2001, do Conselho de Gestão da
Crise de Energia Elétrica, na qual se justifica o crédito
extraordinário da medida provisória em análise, tra zia, na exposição de motivos que a acompanhava, estimativa de 1,8 bilhão de reais como valor necessário
à concretização do referido programa pelo BNDES.
Apesar disso, a Medida Provisória nº 129 traz um cré dito com valor de 500 milhões de reais a mais.
Permita-me, Sr. Presidente, abrir um parêntese
no relatório para anunciar que hoje, exatamente às
14h, chegou às nossas mãos nota técnica preparada
pelos técnicos do Tesouro Nacional na qual explicam
essa mudança:
“Desse modo, qualquer redução no va lor do crédito extraordinário poderá inviabilizar o citado programa, uma vez que poderão faltar recursos para o BNDES disponibilizar financiamento às distribuidoras de
energia elétrica.”
Superadas minhas dúvidas, Sr. Presidente, com
essa justificativa, foi apresentada uma emenda à me dida provisória em epígrafe, tendente a reduzir o valor
do crédito de 2,3 bilhões de reais para 1,8 bilhão de
reais. Entendemos que o Governo deveria ter feito re ferência a essa elevação do valor estimado inicial mente quando encaminhou a Medida Provisória nº
129. Embora tarde, ele o fez, e essa justificativa che gou às minhas mãos.
Deve-se salientar, no entanto, o caráter mera mente autorizativo do Orçamento. Assim, a utilização
que se fizer necessária no programa de trabalho con templado, em tempo de execução, deverá ser formal mente justificada em face da demanda dos recursos.
O crédito extraordinário, por ter sido editado mais re centemente, traz, por óbvio, previsão mais precisa e
próxima da necessidade real do programa. Não ha vendo necessidade de ser totalmente executado, não
haverá prejuízo à eventual abertura de novos créditos
adicionais com fontes de recursos provenientes do
superávit financeiro da União, que ainda permanece rá com saldo suficiente para, historicamente anali sando, cobrir qualquer nova necessidade que surja
até o final do ano.
Assim sendo, somos pela rejeição da emenda
apresentada à medida provisória em análise.
Quanto aos aspectos legais, verificamos que a
Medida Provisória nº 129 não contém determinação
que contrarie o disposto na legislação em vigor, em
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especial no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ressaltamos, por fim, que seu detalhamento se
acha realizado segundo os princípios de boa técnica
orçamentária.
Diante do exposto, votamos pela aprovação da
Medida Provisória nº 129, na forma como editada
pelo Poder Executivo.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
PARECER Nº , DE 2003 – CN
Sobre a Medida Provisória nº 129, 17
de setembro de 2003 que “Abre, em favor
de Encargos Financeiros da União, crédito
extraordinário
no
valor
de
R$2.300.000.000,00, para os fins que
especifica”.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Machado
I – Relatório
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, com fulcro no art. 62 da Constituição Federal, encaminha, por intermédio da Mensagem nº 109, de
2003-CN (Mensagem nº 469 na origem) a Medida Provisória nº 129, de 17 de setembro de 2003, que
“abre, em favor de Encargos Financeiros da União,
crédito
extraordinário
no
valor
de
R$2.300.000.000,00, para os fins que especifica”.
De acordo com a Exposição de Motivos nº
286/MP, de 16 de setembro de 2003, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o
crédito em referência objetiva su plementar a ação
“Financiamento no Âmbito do Programa Emergen cial e excepcional de Apoio às concessionárias de
serviços Públicos de distribuição de Energia Elé tri ca (MP nº 127, 2003)”. Os recursos ne cessários à
realização das despesas decorrentes da presente
suplementação extraordinária são provenientes do
superávit financeiro apurado no Balanço Patrimoni al da União.
O presente Pro jeto de lei de crédito extraordi nário está sendo submetido à apreciação desta
Casa, observando as prescrições do art. 62, da
Constituição Federal, e ao disposto no art. 41, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem
como aos ditames da LDO 2003.
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Foi apresentada ape nas uma emenda à Medi da Provisória em epigrafe, tendente, tão-somente, a
reduzir o valor do crédito de R$2,3 bilhões para R$1,8
bilhão.
II – Voto
A MP nº 129/2003, em análise, vem adequar o
orçamento da União, por meio de crédito extraordiná rio no montante de R$2,3 bilhões, para que o repasse
de recursos previsto da União para o BNDES seja
efetivado, conforme previsto no art. 3º da MP nº
127/2003.
Com relação a seu financiamento, observa-se
que os recursos necessários para a cobertura des se crédito advirão do superávit financeiro da União,
que até a presente data ainda conta com um saldo
não utilizado de R$64,4 bilhões.
Com relação ao Programa de Apoio às Con cessionárias de Ser viços Pú blicos de Distribuição
de Energia Elétrica, salienta-se que os custos ine rentes à sua implementação não impactarão direta mente o orçamento pú blico já que se trata de finan ciamento a ser concedido pelo BNDES mediante
apresentação de garantias do próprio sis tema de
distribuição de energia elétrica § 1º do art. 1º da MP
nº 127/2003), sendo improvável tal ope ração vir a
provocar subsistências ativas na empresa pública
BNDES.
Observa-se que o crédito extraordinário cons tante da MP nº 129/2003 direciona a totalidade dos
recursos (R$2,3 bilhões) ao pro grama Abasteci mento de Ener gia Elé trica em uma única ação de
“Financiamento no Âmbito do Programa Emergen cial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de
Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elé tri ca (MP nº 127, de 2003)”. Trata-se de despesa fi nanceira com vistas a repassar recursos para o
BNDES em troca de um crédito que a União passa a
ter com essa instituição. Com relação à União, portanto, caracteriza-se uma inversão fi nanceira (GND
5) tal qual se pode observar do quadro que acompa nha a MP nº 129/2003.
A anterior MP 127/2003, que criou o programa
já referenciado, anteriormente previsto na Resolu -
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ção nº 90/2001 do Conselho de Gestão da Crise de
Energia Elétrica, na qual se justifica o crédito extraordinário da Medida Provisória em análise, trazia,
na Exposição de Mo tivos que a acompanhava, estimativa de R$1,8 bilhão como valor ne cessário à
concretização do referido programa pelo BNDES,
apesar disso, a MP nº 129, traz um crédito com va lor de R$500 milhões a mais.
Com essa justificativa, foi apresentada uma
emenda à Me dida Provisória em epígrafe tendente
a reduzir o valor do crédito de R$2,3 bilhões para
R$1,8 bilhão de reais. Deve-se salientar, no entan to, o caráter meramente au torizativo do orçamento.
Assim, a utilização que se fizer necessária no pro grama de trabalho contemplado, em tem po de exe cução, deverá ser formalmente jus tificada em face
da demanda dos recursos. O crédito extraordinário,
por ter sido editado mais recentemente, traz, por
óbvio, previsão mais precisa e próxima da necessi dade real do programa e, não havendo ne cessidade
de ser totalmente executado, não have rá prejuízo à
eventual aber tura de novos créditos adicionais com
fonte de recursos pro veniente do superávit financei ro da União, que ainda per manecerá com saldo su ficiente para, historicamente analisando, cobrir
qualquer nova necessidade que se faça necessária
até o final do ano.
Assim sendo, somos pela rejeição da emenda
apresentada á medi da provisória em análise.
Quanto aos aspectos legais, verificamos que a
MP nº 129/2003 não contém determinação que contrarie o disposto na legislação em vi gor, em especi al no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orça mentárias e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ressaltamos, por fim, que seu detalhamento se
acha realizado segundo os prin cípios de boa técni ca orçamentária.
Diante do exposto, votamos pela aprovação
da Medida Provisória nº 129, de 2003, na forma
como editada pelo Poder Executivo.
Sala das Se ssões, 4 de novembro de 2003. –
Deputado Machado, Relator.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 25, DE 2003
(Proveniente da Medida Provisória nº 130, de 2003)
Dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências.
Este Avulso contém os seguintes documentos:
– Projeto de Lei de Conversão
– Medida Provisória original
– Mensagem do Presidente da Repú blica nº 470/03
– Exposição de Motivos nº 176/2003,
dos Ministros de Estado da Fazenda e
da Previdência Social
– Ofício nº 1.040/03, do Primeiro-Se cretário da Câmara dos Deputados encaminhando a matéria ao Senado.
– Calendário de tramitação da Medida
Provisória
– Emendas apresentadas perante a
Comissão Mista
– Nota Técnica nº 203/03, da Consul toria de Orçamentos, Fiscalização e Controle, do Senado FederaL
– Parecer sobre a Medida Provisória,
em substituição à Comissão Mista, proferido
no Plenário da Câmara dos Deputados –
Relator: – Deputado Nelson Meurer (PP –
PR)
– Folha de sinopse de tramitação da
matéria na Câmara dos Deputados
– Legislação Citada
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 25, DE 2003
(Proveniente da Medida Provisória nº 130, de 2003)
Dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os empregados regidos pela Consolida ção das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto
em folha de pagamento dos valores referentes ao pa gamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por insti-
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tuições financeiras e sociedades de arrendamento
mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.
§ 1º O desconto mencionado neste artigo tam bém poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas
pelo empregador, se assim previsto no respectivo
contrato de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, até o limite de trinta por cento.
§ 2º O regulamento disporá sobre os limites de
valor do empréstimo, da prestação consignável para
os fins do caput e do comprometimento das verbas
rescisórias para os fins do § 1º deste ar tigo.
Art. 2º Para os fins desta lei, considera-se:
I – empregador, a pessoa jurídica assim definida
pela legislação trabalhista;
II – empregado, aquele assim definido pela le gislação trabalhista;
III – instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder empréstimo ou financiamento ou
realizar operação de arrendamento mercantil mencionada no caput do art. 1º;
IV – mutuário, empregado que firma com instituição consignatária contrato de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil regulado por esta
lei; e
V – verbas rescisórias, as importâncias devidas
em dinheiro pelo empregador ao empregado em razão de rescisão do seu contrato de trabalho.
§ 1º Para os fins desta Lei, são consideradas
consignações voluntárias as autorizadas pelo empregado.
§ 2º No momento da contratação da operação, a
autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os se guintes limites:
I – a soma dos descontos referidos no art. 1º
desta Lei não poderá exceder a trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento; e
II – o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no art. 1º, não poderá exceder a qua renta por cento da remuneração disponível, conforme
definida em regulamento.
Art. 3º Para os fins desta lei, são obrigações do
empregador:
I – prestar ao empregado e à instituição consignatária, mediante solicitação formal do primeiro, as
informações necessárias para a contratação da ope ração de crédito ou arrendamento mercantil;
II – tornar disponíveis aos empregados, bem
como as respectivas entidades sindicais, as informa-
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ções referentes aos custos referidos no § 2º deste artigo; e
III – efetuar os descontos autorizados pelo em pregado em folha de pagamento e repassar o valor à
instituição consignatária na forma e no prazo previs tos em regulamento.
§ 1º É vedado ao empregador impor ao mutuário
e à instituição consignatária escolhida pelo emprega do qualquer condição que não esteja prevista nesta
lei ou em seu regulamento para a efetivação do con trato e a implementação dos descontos autorizados.
§ 2º Observado o disposto em regulamento e
nos casos nele admitidos, é facultado ao empregador
descontar na folha de pagamento do mutuário os custos operacionais decorrentes da realização da operação objeto desta lei.
§ 3º Cabe ao empregador informar, no demons trativo de rendimentos do empregado, de forma dis criminada, o valor do desconto mensal decorrente de
cada operação de empréstimo, financiamento ou ar rendamento, bem como os custos operacionais referi dos no § 2º deste artigo.
§ 4º Os descontos autorizados na forma desta
Lei e seu regulamento terão preferência sobre outros
descontos da mesma natureza que venham a ser au torizados posteriormente.
Art. 4º A concessão de empréstimo, financia mento ou arrendamento mercantil será feita a critério
da instituição consignatária, sendo os valores e de mais condições objeto de livre negociação entre ela e
o mutuário, observadas as demais disposições desta
Lei e seu regulamento.
§ 1º Poderá o empregador, com a anuência da
entidade sindical representativa da maioria dos em pregados, sem ônus para estes, firmar, com institui ções consignatárias, acordo que defina condições
gerais e demais critérios a serem observados nos
empréstimos, financiamentos ou arrendamentos que
venham a ser realizados com seus empregados.
§ 2º Poderão as entidades e centrais sindicais,
sem ônus para os empregados, firmar, com institui ções consignatárias, acordo que defina condições
gerais e demais critérios a serem observados nos
empréstimos, financiamentos ou arrendamentos que
venham a ser realizados com seus representados.
§ 3º Uma vez observados pelo empregado to dos os requisitos e condições definidos no acordo fir mado segundo o disposto no § 1º ou no § 2º deste artigo, não poderá a instituição consignatária negarse a
celebrar o empréstimo, financiamento ou arrenda mento mercantil.
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§ 4º Para a realização das operações referidas
nesta lei, é assegurado ao empregado o direito de optar por instituição consignatária que tenha firmado
acordo com o empregador, com sua entidade sindical, ou qualquer outra instituição consignatária de sua
livre escolha, ficando o empregador obrigado a proceder aos descontos e repasses por ele contratados e
autorizados.
§ 5º No caso dos acordos celebrados nos ter mos do § 2º deste ar tigo, os custos de que trata o § 2º
do art. 3º deverão ser negociados entre o empregador
e a entidade sindical, sendo vedada a fixação de custos superiores aos previstos pelo mesmo empregador
nos acordos referidos no § 1º deste artigo.
§ 6º Poderá ser prevista nos acordos referidos
nos §§ 1º e 2º deste artigo, ou em acordo específico
entre a instituição consignatária e o empregador, a
absorção dos custos referidos no § 2º do art. 3º pela
instituição consignatária.
Art. 5º o empregador será o responsável pelas
informações prestadas, pela retenção dos valores devidos e pelo repasse às instituições consignatárias, o
qual deverá ser realizado até o quinto dia útil após a
data de pagamento, ao mutuário, de sua remuneração mensal.
§ 1º O empregador, salvo disposição contratual
em sentido contrário, não será co-responsável pelo
pagamento dos empréstimos, financiamentos e arrendamentos concedidos aos mutuários, mas responderá sempre, como devedor principal e solidário,
perante a instituição consignatária, por valores a ela
devidos, em razão de contratações por ele confirmadas na forma desta lei e seu regulamento, que deixarem, por sua falha ou culpa, de serem retidos ou re passados.
§ 2º Na hipótese de comprovação de que o pa gamento mensal do empréstimo, financiamento ou
arrendamento foi descontado do mutuário e não foi
repassado pelo empregador à instituição consignatária, fica ela proibida de incluir o nome do mutuário em
qualquer cadastro de inadimplentes.
§ 3º Caracterizada a situação do § 2º deste arti go, o empregador e os seus representantes legais ficarão sujeitos à ação de depósito, na forma prevista
no Capítulo II do Título I do Livro IV do Código de Processo Civil.
§ 4º No caso de falência do empregador, antes
do repasse das importâncias descontadas dos mutuários, fica assegurado à instituição consignatária o
direito de pedir, na forma prevista em lei, a restituição
das importâncias retidas.
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Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentado ria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar os descontos referidos no art. 1º
nas condições estabelecidas em regulamento, obser vadas as normas editadas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS.
§ 1º Para os fins do caput, fica o INSS autorizado a dispor, em ato próprio, sobre:
I – as formalidades para habilitação das institui ções e sociedades referidas no art. 1º;
II – os benefícios elegíveis, em função de sua
natureza e forma de pagamento;
III – as rotinas a serem observadas para a prestação aos titulares de benefícios em manutenção e às
instituições consignatárias das informações necessá rias à consecução do disposto nesta lei;
IV – os prazos para o início dos descontos auto rizados e para o repasse das prestações às institui ções consígnatárias;
V – o valor dos encargos a serem cobrados para
ressarcimento dos custos operacionais a ele acarre tados pelas operações; e
VI – as demais normas que se fizerem necessá rias.
§ 2º Em qualquer hipótese, a responsabilidade
do INSS em relação às operações referidas no caput
restringe-se à retenção dos valores autorizados pelo
beneficiário e repasse à instituição consignatária, não
cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos
débitos contratados pelo segurado.
§ 3º É vedado ao titular de benefício que realizar
operação referida nesta lei solicitar a alteração da instituição financeira pagadora enquanto houver saldo
devedor em amortização.
§ 4º É facultada a transferência da consignação
do empréstimo, financiamento ou arrendamento fir mado pelo empregado na vigência do seu contrato de
trabalho quando de sua aposentadoria, observadas
as condições estabelecidas nesta lei.
Art. 7º o art. 115 da Lei nº 8.213, de 24 de Julho de
1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 115 ...............................................
..............................................................
VI – pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento
mercantil, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário,
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até o limite de trinta por cento do valor do
benefício.
§ 1º Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser
o regulamento, salvo má-fé.
§ 2º Na hipótese dos incisos II e VI,
haverá prevalência do desconto do inciso II.”
(NR)
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará o dis posto nesta lei.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL
Nº 130, DE 2003
O Presidente da Republica. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se guinte Medida Provisória, com forca de lei:
Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevoGável e irretratável, o desconto
em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos. Financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por Instituições financeiras e sociedades de arrendamento
mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.
§ 1º O desconto mencionado neste artigo tam bém poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas
pelo empregador, se assim previsto no respectivo
contrato de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, até o limite de trinta por cento.
§ 2º O regulamento disporá sobre os limites de
valor do empréstimo. da prestação consignável para
os fins do caput e do comprometimento das verbas
rescisórias para os fins do § 1º.
Art. 2º Para os fins desta Medida Provisória,
considera-se:
I – empregador. a pessoa jurídica assim definida
pela legislação trabalhista:
II – empregado. aquele assim definido pela le gislação trabalhista:
III – instituição consignatária. a instituição autorizada a conceder empréstimo ou financiamento ou
realizar operação de arrendamento mercantil mencionada no caput do art. 1º.
IV – mutuário, empregado que firma com instituição consignatária contrato de empréstimo, financia-
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mento ou arrendamento mercantil regulado por esta
Medida Provisória: e
V – verbas rescisórias, as importâncias devidas
em dinheiro pelo empregador ao empregado em ra zão de rescisão do seu contrato de trabalho.
§ 1º Para os fins desta Medida Provisória, serão
consideradas consignações voluntárias as autoriza dos pelo empregado.
§ 2º No momento da contratação da operação, a
autorização para a efetivação dos descontos permiti dos nesta Medida Provisória observará, para cada
mutuário, os seguintes limites:
I – a soma dos descontos referidos no art. 1º
desta Medida Provisória não poderá exceder a trinta
por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento: e
II – o total das consignações voluntárias, incluin do as referidas no art. 1º não poderá exceder a qua renta por cento da remuneração disponível, conforme
definida em regulamento.
Art. 3º Para os fins desta Medida Provisória, são
obrigações do empregador:
I – prestar ao empregado e á instituição consig natária. mediante solicitação formal do primeiro, as informações necessárias para a contratação da operação de crédito ou arrendamento mercantil:
II – tomar disponíveis aos empregados, bem assim às respectivas entidades sindicais, as informa ções referentes aos custos referidos no § 2º; e
III – efetuar os descontos autorizados pelo em pregado em folha de pagamento e repassar o valor à
instituição consignatória na forma e no prazo previs tos em regulamento.
§ 1º É vedado ao empregador impor ao mutuário
e à instituição consignatória escolhida pelo emprega do qualquer condição que não esteja prevista nesta
Medida Provisória ou em seu regulamento para a efetivação do contrato e a implementação dos descontos
autorizados.
§ 2º Observado o disposto em regulamento e
nos casos nele admitidos, é facultado ao empregador
descontar na folha de pagamento do mutuário os custos operacionais decorrentes da realização da operação objeto desta Medida Provisória.
§ 3º Cabe ao empregador informar, no demons trativo de rendimentos do empregado, de forma dis criminada, o valor do desconto mensal decorrente de
cada operação de empréstimo, financiamento ou ar -
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rendamento, bem como os custos operacionais referidos no § 2º.
§ 4º Os descontos autorizados na forma desta
Medida Provisória e seu regulamento terão preferência sobre outros descontos da mesma natureza que
venham a ser autorizados posteriormente.
Art. 4º A concessão de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil será feita a critério
da instituição consignatória. sendo os valores e demais condições objeto de livre negociação entre ela e
o mutuário, observadas as demais disposições desta
Medida Provisória e seu regulamento.
§ 1º Poderá o empregador. com a anuência da
entidade sindical representativa da maioria dos empregados, firmar, com uma ou mais instituições con signatórias, acordo que defina condições gerais e demais critérios a serem observados nos empréstimos,
financiamentos ou arrendamentos que venham a ser
realizados com seus empregados.
§ 2º Poderão as entidades e centrais sindicais
firmar, com uma ou mais instituições consignatórias,
acordo que defina condições gerais e demais critérios
a serem observados nos empréstimos. financiamentos ou arrendamentos que venham a ser realizados
com seus representados.
§ 3º Uma vez observados pelo empregado todos
os requisitos e condições definidos no acordo firmado
segundo o disposto no § 1º ou no § 2º, não poderá a instituição consignatória negar-se a celebrar o empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil.
§ 4º Para a realização das operações referidas
nesta Medida Provisória, é assegurado ao empregado o direito de optar por instituição consignatária que
tenha firmado acordo com o empregador. com sua
entidade sindical, ou qualquer outra instituição consignatária de sua livre escolha, ficando o empregador
obrigado a proceder aos descontos e repasses por
ele contratados e autorizados.
§ 5º No caso dos acordos celebrados nos ter mos do § 2º, os custos de que trata o § 2º do art. 3º deverão ser negociados entre o empregador e a entidade sindical. sendo vedada a fixação de custos superiores aos previstos pelo mesmo empregador nos acordos referidos no § 1º.
§ 6º Poderá ser prevista nos acordos referidos
nos §§ 1º e 2º. ou em acordo específico entre a instituição consignatória e o empregador. a absorção dos
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custos referidos no § 2º do art. 3º pela instituição con signatória.

tituições consignatárias das informações necessárias
à consecução do disposto nesta Medida Provisória;

Art. 5º O empregador será o responsável pelas
informações prestadas, pela retenção dos valores devidos e pelo repasse às instituições consignatórias, e
qual deverá ser realizado até o quinto dia útil apos a
data de pagamento, ao mutuário, de sua remunera ção mensal.

IV – os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias;

§ 1º O empregador, salvo disposição contratual
em sentido contrário, não será co-responsável pelo
pagamento dos empréstimos, financiamentos e ar rendamentos concedidos aos mutuários, mas res ponderá sempre, como devedor principal e solidário,
perante a instituição consignatária, por valores a ela
devidos, em razão de contratações por ele confirma das na forma desta Medida Provisória e seu regula mento, que deixarem, por sua falha ou culpa, de se rem retidos ou repassados.
§ 2º Na hipótese de comprovação de que o pa gamento mensal do empréstimo, financiamento ou
arrendamento foi descontado do mutuário e não foi
repassado pelo empregador à instituição consignatá ria, fica ela proibida de incluir o nome do mutuário em
qualquer cadastro de inadimplentes.
§ 3º Caracterizada a situação do § 2º, os repre sentantes legais do empregador ficarão sujeitos à
ação de depósito, na forma prevista no Capítulo II do
Título I do Livro IV do Código de Processo Civil.
§ 4º No caso de falência do empregador, antes
do repasse das importâncias descontadas dos mu tuários, fica assegurado à instituição consignatária o
direito de pedir, na forma prevista em lei, a restituição
das importâncias retidas.
Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentado ria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar os descontos referidos no art. 1º
nas condições estabelecidas em regulamento, obser vadas as normas editadas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS.
§ 1º Para os fins do caput, fica o INSS autorizado a dispor, em ato próprio, sobre:
I – as formalidades para habilitação das institui ções e sociedades referidas no art. 1º;
II – os benefícios elegíveis, em função de sua
natureza e forma de pagamento;
III – as rotinas a serem observadas para a prestação aos titulares de benefícios em manutenção e às ins-

V – o valor dos encargos a serem cobrados para
ressarcimento dos custos operacionais a ele acarretados pelas operações; e
VI – as demais normas que se fizerem necessárias.
§ 2º Em qualquer hipótese, a responsabilidade
do INSS em relação às operações referidas no caput
restringe-se à retenção dos valores autorizados pelo
beneficiário e repasse à instituição consignatária, não
cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos
débitos contratados pelo segurado.
§ 3º É vedado ao titular de benefício que realizar
operação referida nesta Medida Provisória solicitar a
alteração da instituição financeira pagadora enquanto
houver saldo devedor em amortização.
Art. 7º O art. 115 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 115 ................................................
..............................................................
VI – pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento
mercantil, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário,
até o limite de trinta por cento do valor do
benefício.
§ 1º Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser
o regulamento, salvo má-fé.
§ 2º Na hipótese dos incisos II e VI,
haverá prevalência do desconto do inciso II.”
(NR)
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará o dis posto nesta Medida Provisória.
Art. 9º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 2003; 182º da Independência e 152º da República. – Luiz Inácio Lula da
Silva.
4. Neste sentido, a possibilidade de consignação das prestações em folha de pagamento, em caráter irrevogável e irretratável, por parte do empregado.
virtualmente elimina o risco de inadimplência nessas
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operações, permitindo a substancial redução deste
componente na composição das taxas de juros co bradas.
5. De outra parte, a segurança proporcionada
por este tipo de operação deverá garantir um grande
interesse na sua realização por parte das instituições
financeiras, induzindo forte competição entre estas, e
melhorando as condições oferecidas aos tomadores.
6. A Medida Provisória cuja edição estamos propondo confere aos empregados o direito de contratar
as operações de empréstimo, financiamento e arren damento mercantil com autorização para a consigna ção em folha do valor das prestações.
7. Também institui as obrigações do emprega dor no tocante ao fornecimento das informações ne cessárias à contratação, e à implementação dos des contos autorizados pelos empregados. É autorizado
ao empregador o ressarcimento dos custos operacio nais e bancários acarretados à rotina da empresa pe las operações de retenção e repasse do valor das
prestações autorizadas pelo empregado.
8. No intuito de possibilitar economia de escala
às operações. é autorizada a celebração de acordos
entre instituições financeiras e empresas e/ou entida des sindicais para o estabelecimento de parâmetros
financeiros e condições gerais aplicáveis aos empre gados. Tais acordos, Lima vez celebrados, facilitarão
o acesso ao crédito, e poderão prever a absorção dos
custos operacionais do empregador pela instituição financeira, evitando o ônus para o empregado. São
conferidas às entidades sindicais as prerrogativas de
avalizar os acordos firmados pelo empregador, e ne gociar o valor dos custos a serem imputados aos em pregados.
9. Promovem-se, ainda, os necessários ajustes
na lei que regula o Regime Geral de Previdência Soci al para que os aposentados e pensionistas do INSS
também possam usufruir desta nova prerrogativa.
Para conferir segurança financeira e jurídica às ope rações realizadas com este público, fica vedada a so licitação de alteração da instituição financeira paga dora enquanto houver saldo devedor em amortiza ção.
10. O regulamento a ser baixado em seguida à
edição da medida provisória disporá sobre as normas
e condições de operacionalização do mecanismo de
consignação em folha, permitindo eventuais aperfei çoamentos futuros.
11. A introdução do mecanismo proposto inse re-se no conjunto de medidas que o Governo de Vos sa Excelência vem implementando com o objetivo de
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promover o crescimento sustentado da economia
sem comprometer o equilíbrio e a responsabilidade
fiscal.
12. Entendemos que o alcance social da providência em questão, bem assim os esperados impactos positivos sobre a economia e a sociedade, ates tam o preenchimento dos requisitos de relevância e
urgência previstos no art. 62 da Constituição para a
edição de medida provisória.
Respeitosamente,
MENSAGEM Nº 470, DE 2003.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, sub meto à elevada deliberação de Vossas Excelências o
texto da Medida Provisória nº 130, de 17 de setembro
de 2003, que “Dispõe sobre a autorização para des conto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”.
Brasília, 17 de setembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Interministerial nº 176/2003 – MF/MPS
Brasília, 16 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à consideração de Vossa Excelência a proposta de edição de Medida Provisória com
força de lei, que “dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento, e dá
outras providências”.
2. Trata-se, Senhor Presidente, de medida destinada a permitir que os empregados autorizem o des conto em folha de pagamentos de prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, aumentando seu acesso ao crédito,
presumivelmente a juros mais baixos que os atualmente disponíveis.
3. Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, um dos principais componentes do elevado
custo dos empréstimos e financiamentos disponíveis
aos cidadãos está relacionado ao risco potencial de
inadimplência por parte dos tomadores. Tais riscos
são estimados pelas instituições financeiras com
base em modelos estatísticos próprios, e repassados
às taxas de juros exigidas nas diversas formas de crédito oferecidas à clientela.
4. Neste sentido, a possibilidade de consignação
das prestações em folha de pagamento, em caráter irrevogável e irretratável, por parte do empregado, virtual-
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mente elimina o risco de inadimplência nessas operações, permitindo a substancial redução deste componente na composição das taxas de juros cobradas.
5. De outra parte, a segurança proporcionada
por este tipo de operação deverá garantir um grande
interesse na sua realização por parte das instituições
financeiras, induzindo forte competição entre estas, e
melhorando as condições oferecidas aos tomadores.
6. A Medida Provisória cuja edição estamos propondo confere aos empregados o direito de contratar
as operações de empréstimo, financiamento e arren damento mercantil com autorização para a consigna ção em folha do valor das prestações.
7. Também institui as obrigações do emprega dor no tocante ao fornecimento das informações ne cessárias à contratação, e à implementação dos des contos autorizados pelos empregados. E autorizado
ao empregador o ressarcimento dos custos operacio nais e bancários acarretados à rotina da empresa pe las operações de retenção e repasse do valor das
prestações autorizadas pelo empregado.
8. No intuito de possibilitar economia de escala às
operações, é autorizada a celebração de acordos entre
instituições financeiras e empresas e/ou entidades sindicais para o estabelecimento de parâmetros financeiros e
condições gerais aplicáveis aos empregados. Tais acor dos, uma vez celebrados, facilitarão o acesso ao crédito,
e poderão prever a absorção dos custos operacionais do
empregador pela instituição financeira, evitando o ônus
para o empregado. São conferidas às entidades sindicais
as prerrogativas de avalizar os acordos firmados pelo
empregador, e negociar o valor dos custos a serem im putados aos empregados.
9. Promovem-se, ainda, os necessários ajustes na
lei que regula o Regime Geral de Previdência Social para
que os aposentados e pensionistas do INSS também
possam usufruir desta nova prerrogativa. Para conferir
segurança financeira e jurídica às operações realizadas
com este público, fica vedada a solicitação de alteração
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da instituição financeira pagadora enquanto houver saldo
devedor em amortização.
10. O regulamento a ser baixado em seguida à
edição da medida provisória disporá sobre as normas
e condições de operacionalização do mecanismo de
consignação em folha, permitindo eventuais aperfeiçoamentos futuros.
11. A introdução do mecanismo proposto insere-se no conjunto de medidas que o Governo de Vossa Excelência vem implementando com o objetivo de
promover o crescimento sustentado da economia
sem comprometer o equilíbrio e a responsabilidade
fiscal.
12. Entendemos que o alcance social da providência em questão, bem assim os esperados impactos positivos sobre a economia e a sociedade, ates tam o preenchimento dos requisitos de relevância e
urgência previstos no art. 62 da Constituição para a
edição de medida provisória.
Respeitosamente, – Ricardo Berzoini.
PS-GSE Nº 1.040
Brasília, 12 de novembro de 2003
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à consideração do Senado Federal, o incluso Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2003
(Medida Provisória nº 130/03, do Poder Executivo),
aprovado na Sessão Plenária do dia 4-11-03, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências.”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro – Secretário.
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Nota Técnica Nº 203/03
Brasília, 24 de setembro de 2003
Assunto: Subsídios à apreciação da Medida Provi sória nº 130, de 2003, quanto à adequação orça mentária e financeira.
Interessado: Comissão Mista do Congresso Nacio nal, incumbida de emitir parecer sobre a Medida
Provisória nº 130, de 2003.
1 – Introdução
Esta Nota Técnica tem por finalidade fornecer
subsídios para a apreciação da Medida Provisória nº
130, de 17 de setembro de 2003, no que concerne à
adequação orçamentária e financeira. Essa Medida
Provisória tem por objetivo “permitir que os emprega dos autorizem o desconto em folha de pagamento de
prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, aumentando seu
acesso ao crédito, presumivelmente a juros mais bai xos que os atualmente disponíveis. Promovem-se,
ainda, os necessários ajustes na lei que regula o Re gime Geral de Previdência Social para que os apo sentados e pensionistas do INSS também possam
usufruir desta nova prerrogativa.”
O exame da compatibilidade e adequação orça mentária das medidas provisórias, consoante o dis posto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002 –
CN, “abrange a análise da repercussão sobre a recei ta ou a despesa pública da União e da implicação
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e
financeiras vigentes, em especial a conformidade
com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orça mentárias e a lei orçamentária da União”.
2. Síntese da Medida Provisória
A Medida Provisória em exame dispõe sobre a
autorização, que os empregados regidos pela Con solidação das Leis do Trabalho – CLT poderão con ceder, de forma irrevogável e irretratável, para o desconto diretamente em folha sa larial dos valores referentes à pagamento de empréstimos, financiamen tos e operações de arrendamento mercantil, quando
previstos nos respectivos contratos. O desconto também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas
pelo empregador, desde que previsto no respectivo
contrato.
A Medida Provisória estabelece os elementos
necessários para a contratação, definindo as respon sabilidades do empregado, do empregador e da instituição financeira. A Medida Provisória deixa para pos -
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terior regulamentação alguns pontos, como a faculdade de o empregador descontar na folha de pagamento do empregado os custos operacionais decorrentes
das transações que constam na MP.
A Medida Provisória estende o direito ao des conto na folha de pagamento aos beneficiários de
aposentadorias e pensões do Regime Geral de Previdência Social, em condições a serem regulamentadas, observando as normas editadas pelo Instituto
Nacional de Seguro Social – INSS.
3. Subsídios Orçamentária Acerca da Adequação Financeira
Não consta nem na exposição de motivos, nem
no texto da Medida Provisória, nenhuma menção a
respeito de qualquer impacto financeiro e orçamentário. Isso ocorreu, pois a MP tem por objetivo regulamentar as relações entre agentes privados.
No caso do Instituto Nacional de Seguro Social
– INSS, este fica autorizado a dispor sobre o valor dos
encargos a serem cobrados para ressarcimento dos
custos operacionais decorrentes dos contratos regulados por esta Medida Provisória, neutralizando os
possíveis impactos financeiros das novas atividades.
– Nilton César Rodrigues Soares, Consultor de
Orçamentos.
PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA E SUBSTITUIÇÃO
À COMISSÃO MISTA PROFERIDA NO PLENÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
O SR. NELSON MEURER (PP-PR. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Parlamentares, o parecer diz respeito à
Medida Provisória nº 130, de 2003, que dispõe sobre
autorização para desconto de prestações em folha de
pagamento, e dá outras providências.
Apresento meu relatório e passo à leitura do
voto do Relator:
Da admissibilidade
O primeiro aspecto a ser apreciado refere-se à
admissibilidade da presente medida provisória, diante dos requisitos constitucionais de relevância e ur gência e das vedações constantes do § 1º do art. 62
da Constituição Federal. Na exposição de motivos,
justifica-se a relevância e a urgência da matéria em
razão do impacto positivo sobre a economia e a sociedade, pois haverá um substancial aumento no volume
de moeda em circulação, haja vista a diminuição do
custo do empréstimo em conseqüência da melhora
da qualidade das garantias.
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Esses argumentos são, a nosso ver, pertinen tes, o que fundamenta o nosso posicionamento pelo
acatamento dos pressupostos de relevância e urgên cia invocados.
Da constitucionalidade, juridicidade e técnica le gislativa.
A matéria contida na medida provisória não se
insere entre aquelas de competência exclusiva do
Congresso Nacional – art. 49 da Constituição Federal
– ou de qualquer de suas Casas – arts. 51 e 52 da
Constituição Federal – , da mesma forma que não se
contrapõe aos temas cujo tratamento é vedado por in termédio desse instrumento normativo – art. 62, § 1º,
da Constituição Federal.
Ademais, observamos que a medida provisória
em tela coaduna-se com o ordenamento jurídico vi gente e foi redigida atendendo todas as normas relati vas à boa técnica legislativa.
Da adequação financeira e orçamentária
A Medida Provisória nº 130, de 2003, não gera
qualquer impacto financeiro e orçamentário sobre as
contas públicas, pois apenas regulamenta relações
entre agentes privados e, no caso do INSS, é previsto
o ressarcimento dos custos operacionais decorrentes
do desconto sobre os benefícios previdenciários.
Do mérito
O clamor da sociedade em geral, ai incluídos
empresários e empregados, tem sido pela imediata
retomada do crescimento econômico, como forma de
melhorar os indicadores sociais do País. Nesse sentido, a possibilidade de desconto diretamente em folha
de pagamento de financiamentos pessoais pode ser
um poderoso instrumento, pois, com a garantia de re torno, o risco das instituições financeiras diminui, o
que possibilita, nesses casos, que a taxa de juros dos
respectivos empréstimos sofra queda expressiva. Na
avaliação de especialistas, essa taxa, que, em termos
médios, antes da presente medida provisória, encon trava-se em patamares bem elevados, poderá se situar abaixo dos 2%.
Estima-se ainda que essa sistemática de des conto em folha possa beneficiar 27 milhões de traba lhadores, o que pode gerar um volume de empréstimo
de 100 bilhões de reais no período de 1 ano.
Alguns analistas têm se mostrado céticos quan to aos resultados que poderão advir dessa medida. A
maioria, no entanto, acredita que há boas chances de
que os resultados sejam extremamente favoráveis.
Cerramos fileiras com estes. Sua adoção poderá be neficiar os trabalhadores, com a obtenção de financi amento com taxas de juros menores do que as prati-
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cadas no mercado; os empresários, com o aumento
de circulação de moeda, o que reflete no consumo; os
Governos Federal, Estaduais e Municipais, com o aumento da arrecadação tributária; a sociedade, enfim,
com a melhora dos índices sociais, em face da retomada do crescimento econômico.
Contudo, com vistas ao aprimoramento da pre sente medida provisória, acrescentamos parágrafo
ao art. 6º, para permitir que o contrato celebrado pelo
trabalhador na ativa possa ser mantido na hipótese
de o mutuário assumir a condição de titular de benefício previdenciário.
No mesmo sentido, estamos acatando a Emenda nº 32 do Senador Arthur Virgílio. O § 3º do art. 5º
cuida das ações cabíveis para o caso de retenção indevida do valor consignado pelo empregador. Se imaginarmos uma situação hipotética em que o empregador não seja o representante legal da empresa, em
havendo uma retenção indevida dos valores consignados, não estará ele sujeito à ação de depósito, na
forma atualmente redigida na medida provisória. A
Emenda nº 32 corrige essa distorção, sujeitando também o empregador, além do representante legal da
empresa, aos efeitos da ação.
Quanto às demais emendas apresentadas, faremos a análise individualmente, com a respectiva justificativa do nosso posicionamento pela aprovação ou
rejeição.
A Emenda nº 1 estamos rejeitando pelo fato de a
mesma não contribuir para a redução das taxas dos
juros, o que se pretende com a utilização do maior poder de negociação de que dispõem as entidades sindicais.
A Emenda nº 2 propõe a supressão da expressão “irrevogável e irretratável” constante do caput do
art. 1º, com o que não concordamos. A retirada da expressão acarretará a perda de segurança quanto ao
recebimento do crédito, encarecendo, em conseqüência, a operação.
Opinamos pela rejeição da Emenda nº 3, pois as
instituições financeiras somente podem funcionar
obrigatoriamente com autorização do Banco Central.
A Emenda nº 4, além de suprimir a expressão
“irrevogável e irretratável”, constante do caput do art.
1º, possibilita a concessão de empréstimo pelas entidades sindicais. Quanto à primeira parte, já nos manifestamos quando da apreciação da Emenda nº 2. A
segunda parte, por sua vez, prevê uma atribuição que
não é pertinente às entidades sindicais. Esses os motivos que fundamentam nossa posição pela sua rejeição.
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Propomos a rejeição da Emenda nº 5, pelos
mesmos motivos assacados em relação à Emenda nº
2. Ademais, entendemos que a autorização prévia e
formal já está inserida no texto atual da medida provi sória, sendo despiciendo esse acréscimo.
Quanto à Emenda nº 6, propugnamos pela sua
rejeição pelos mesmos motivos da Emenda nº 2 e
pelo fato de as cooperativas de crédito já serem con sideradas instituições financeiras pela legislação.
Somos pela rejeição da Emenda nº 7, pois a sua
adoção reduzirá a garantia da operação, encarecen do-a.
Quanto à Emenda nº 8, os limites do desconto
proposto nos incisos I e II do § 2º do art. 2º da medida
provisória parecem-nos mais razoáveis. Além disso, o
Decreto nº 4.840, de 17 de setembro de 2003, que re gulamenta a Medida Provisória nº 130, de 2003, já re laciona as mesmas consignações compulsórias previstas na emenda. Por essas razões, opinamos pela
sua rejeição.
A justificativa para a rejeição das Emendas nºs 9
e 11 é a mesma da Emenda nº 5.
A Emenda nº 10 propõe a supressão do pará grafo que faculta o empregador descontar em seus
custos operacionais. A eliminação dessa possibilida de pode comprometer os objetivos da medida, ao im putar o ônus da sua realização ao empregador. Me lhor deixar ao seu arbítrio a cobrança ou não desses
custos. Posicionamo-nos pela sua rejeição.
Rejeitamos a Emenda nº 12 pelos mesmos fun damentos relativos à Emenda nº 1.
Rejeitamos a Emenda nº 13 pelo fato de que os
empréstimos contraídos a uma determinada taxa po derão ser quitados, a qualquer tempo, com recursos
provenientes de novo empréstimo conseguido a taxas
mais favorecidas, não havendo necessidade, portan to, de se colocar na legislação procedimentos bancá rios corriqueiros.
A Emenda nº 14 deve ser rejeitada tendo em vista que a presente medida provisória objetiva a redu ção dos juros dos empréstimos em função apenas
das regras do mercado, ou seja, pela diminuição do
risco dos emprestadores, e não pela redução ou eli minação de impostos já incidentes sobre operações
dessa natureza.
Da mesma forma, a Emenda nº 15 deve ser reje itada porque é direito de qualquer devedor, em qual quer tipo de empréstimo, obter a dedução do valor
dos juros embutidos nas prestações que liquide antecipadamente.
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A Emenda nº 16 pretende acrescentar no texto
legal que as prestações serão fixas e invariáveis.
Essa previsão, contudo, já consta do Decreto nº
4.840/03, que prevê expressamente, no § 7º do art.
4º, que “os contratos de empréstimo, financiamento
ou arrendamento celebrados com amparo deste de creto preverão obrigatoriamente prestações fixas ao
longo de todo o período da amortização”.
Do mesmo modo, o Decreto nº 4.840/03 disciplina, de forma detalhada, no art. 5º, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, as
regras atinentes à liberação do crédito. Com isso, so mos pela rejeição da Emenda nº 17.
Rejeitamos as Emendas nºs 18, 19, 20 e 21, por
entendermos que o art. 4º, que se pretende alterar, na
forma como se encontra disposto, melhor atende aos
propósitos da medida.
A inclusão de um limite no valor dos juros máximos admitidos e da taxa de custo operacional nessa
modalidade de empréstimo, financiamento ou arrendamento, em comparação às taxas habitualmente cobradas pelas instituições financeiras nos empréstimos às pessoas físicas, limitará o beneficio objetivado com a medida provisória. O grande trunfo da medida é exatamente a liberdade conferida às partes para
negociar os valores e as condições do acordo. Por
esse motivo, posicionamo-nos pela rejeição das
Emendas nºs 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
Quanto à Emenda nº 31, entendemos apropriado manter a expressão “salvo disposição em contrário”, no § 1º do art. 5º, possibilitando ao empregador
optar ou não pela co-responsabilidade. Somos, por tanto, pela rejeição da Emenda nº 31.
A previsão de renegociação do contrato por motivo de doença, na forma estabelecida na Emenda nº
33, já é objeto de previsão no Decreto nº 4.840/03, em
seu art. 14 e parágrafo único, exigindo-se, inclusive, a
celebração de uma cláusula específica no contrato
regulamentando essa situação. Esses motivos fundamentam a sua rejeição.
A emenda nº 34 prevê a comunicação ao mutuário da abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais em qualquer cadastro de inadimplentes.
Ocorre que a previsão do § 2º do art. 5º, ao qual a
emenda faz menção, é no sentido de que é proibida a
inclusão do nome do mutuário nesses cadastros, na
situação ali descrita. Somos pela rejeição da emenda.
A Emenda nº 35 deve ser rejeitada tendo em vista que o já referido Decreto nº 4.840, de 2003, no seu
art. 17, como propõe a emenda, já faculta a contratação de seguro, pelo mutuário, para cobertura do risco
de inadimplência nas operações de que trata a medi-
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da provisória, para os casos de morte, desemprego
involuntário ou redução de rendimentos.
A Emenda nº 36 também deve ser rejeitada
pois, no nosso entender, não cabe transferir ao Esta do o risco de inadimplência de operações particula res. Além disso, como não são previstas contribuições
pelos mutuários a esse fundo, a emenda é inadequa da quanto aos aspectos financeiro e orçamentário.
Rejeitamos a Emenda nº 37 pela mesmas ra zões da Emenda nº 13.
Quanto à Emenda nº 38, também a rejeitamos
pela desnecessidade, no nosso entendimento, de ser
regulamentada em lei a situação nela prevista.
A Emenda nº 39 prevê a extensão dos efeitos da
medida provisória aos servidores públicos civis ativos
e inativos. Aqui, identificamos uma inconstitucionali dade frente ao disposto na alínea c do inciso II do § 1º
do art. 61 da Constituição Federal, que determina ser
iniciativa exclusiva do Presidente da República as leis
que dispõem sobre servidores públicos. Como a me dida provisória restringe os seus efeitos aos trabalha dores celetistas, está configurado o vicio de iniciativa
na apresentação da emenda. Ademais, a Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre
o regime jurídico único, já prevê, em seu art. 45, pará grafo único, mediante autorização do servidor, a con signação de pagamento a favor de terceiro, matéria
que foi regulamentada pelo Decreto nº 3.297, de 17
de dezembro de 1999. Esses os motivos que funda mentam nossa posição pela rejeição desta emenda.
A Emenda nº 40 trata de dois temas, que seriam
integrados ao texto da medida provisória pelos §§ 7º e
8º. O assunto tratado no § 7º receberia melhor acolhi da no decreto regulamentador, enquanto o § 8º pos sui tratamento no Decreto nº 4.840/03. Nesse contex to, somos pela sua rejeição.
Em relação à Emenda nº 41, aplicam-se os
mesmos comentários lançados à Emenda nº 1, justifi cando-se, assim, a sua rejeição.
À luz do exposto, quanto à Medida Provisória nº
130, de 17 de setembro de 2003, manifestamo-nos
pela sua admissibilidade, considerando atendidos os
pressupostos de relevância e urgência, bem como
observadas as vedações expressas no texto constitu cional; pela sua adequação financeira e orçamentária
e pela sua constitucionalidade, juridicidade e boa téc nica legislativa; pela inadequação financeira e orça mentária da Emenda nº 36; pela inconstitucionalidade
da Emenda nº 39; e, quanto ao mérito, pela aprovação
da Medida Provisória nº 130, de 17 de setembro de
2003, e da Emenda nº 32, nos termos do projeto de lei
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de conversão anexo, e pela rejeição das demais
emendas.
Esse é o meu relatório.
Aproveito a oportunidade e parabenizo o Governo Federal por essa medida provisória tão importante
para os trabalhadores da iniciativa privada, uma vez
que lhes propicia melhores condições de quitar alguns débitos pessoais.
Agradeço especialmente ao meu Líder, Deputado Pedro Henry, a oportunidade e a honra de relatar
esta medida provisória.
Muito obrigado.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 130, DE 2003
(MENSAGEM Nº 470, de 2003)
Dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências.
Relator: Deputado NELSON MEURER
I – Relatório
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, com fundamento no art. 62 da Constituição Federal, submete à deliberação do Congresso Nacional, nos termos da Mensagem nº 470, de 2003, a
Medida Provisória nº 130, de 17 de setembro de
2003, que “Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras
providências.
A Medida Provisória possibilita o desconto na
folha de pagamento do empregado regido pela Con solidação das Leis do Trabalho – CLT, desde que por
ele autorizado, de valores referentes ao pagamento
de empréstimos, financiamentos e operações de ar rendamento mercantil obtidas junto a instituições fi nanceiras e sociedades de arrendamento mercantil,
admitindo-se, ainda, que esse desconto incida sobre
verbas rescisórias até o limite de trinta por cento,
quando estabelecido no contrato de empréstimo.
Nesse sentido, a Medida Provisória em questão
estabelece alguns parâmetros. São eles, resumidamente:
a) a margem de consignação é limitada em, no máximo, trinta por cento da remuneração disponível;
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b) define as obrigações do emprega dor;
c) permite que as instituições consig natárias celebrem acordo com o empregador e com as entidades ou centrais sindicais
em benefício dos respectivos empregados
ou representados;
d) exime o empregador de co-respon sabilidade pelos financiamentos e arrendamentos concedidos, mas o considera como
devedor principal e solidário quando da retenção indevida de valores; e
e) permite o desconto de financiamentos e arrendamentos por titulares de benefícios de aposentadoria e pensão, na forma a
ser regulamentada pelo Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS.
Esgotado o prazo regimental, foram oferecidas
41 (quarenta e uma) emendas, a saber:
• Emenda 01, do Deputado Augusto
Nardes: suprimindo os §§ 1º, 2º, 3º e 5º e alterando os §§ 4º e 6º do art. 4º, para retirar
a possibilidade das entidades e centrais sindicais firmarem acordos com as instituições
financeiras;
• Emenda 02, do Deputado Ônix Lo renzoni: suprimindo a expressão “de forma
irrevogável e irretratável”, constante do ca put do art. 1º;
• Emenda 03, do Deputado Ronaldo
Dimas: incluindo na parte final do caput do
art. 1º a expressão “autorizadas pelo Banco
Central”, em relação às instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil
que poderão celebrar acordo;
• Emenda 04, do Deputado Ônix Lo renzoni: alterando o art. 1º para retirar a ex pressão “de forma irrevogável e irretratável”
e para autorizar as entidades sindicais a
concederem empréstimo a seus associados;
• Emenda 05, do Senador Arthur Virgílio: alterando o art. 1º para retirar a expressão “de forma irrevogável e irretratável” e
acrescer a expressão “de modo prévio e formal”;
• Emenda 06, do Deputado Fernando
de Fabinho: alterando o art. 1º, incluindo o
empréstimo por cooperativas de crédito,
além de retirar a expressão “de forma irrevogável e irretratável”;
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• Emenda 07, do Senador Arthur Virgílio: alterando o § 1º do art. 1º, para impedir o
desconto do empréstimo sobre as verbas
rescisórias do empregado quando se tratar
de dispensa imotivada;
• Emenda 08, do Senador Arthur Virgílio: incluindo os §§ 3º, 4º e 5º ao art. 2º, estabelecendo um limite de descontos na remuneração do trabalhador, além de enumerar as consignações compulsórias;
• Emenda 09, do Senador Arthur Virgílio: alterando o § 10 do art. 2º, para exigir
que a autorização do empregado para con signação voluntária seja “prévia e formal”;
• Emenda 10, do Deputado Cláudio
Magrão: suprimindo o § 2º da art. 3º, para
impedir o desconto dos custos operacionais
relativos aos empréstimos, pelo empregador, na folha de pagamento do empregado;
• Emenda 11, do Senador Arthur Virgílio: incluindo a expressão “de modo prévio e
formal”, em relação à autorização feita pelo
empregado, no inciso III do art. 3º;
• Emenda 12, do Deputado Antônio
Carlos Mendes Thame: alterando o § 1º do
art. 4º, para retirar a vinculação do acordo
celebrado pelo empregador com a instituição consignatária à anuência da entidade
sindical;
• Emenda 13, do Deputado Fernando
de Fabinho: acrescendo parágrafo ao art. 4º,
possibilitando a repactuação do saldo devedor do empréstimo, se houver redução da
taxa de juros;
• Emenda 14, do Deputado Fernando
de Fabinho: acrescendo parágrafo ao art. 4º
para isentar as operações de crédito com
base na Medida Provisória nº 130, de 2003,
do pagamento de IOF;
• Emenda 15, do Deputado Ônix Lorenzoni: acrescentando parágrafo ao art. 4º
para facultar o pagamento antecipado do
débito, deduzido o valor correspondente aos
juros restantes;
Emenda 16, do Deputado Pauderney
Avelino: acrescentando parágrafo ao art. 4º
para obrigar o pagamento dos empréstimos
mediante prestações fixas e invariáveis;
• Emenda 17, do Deputado Pauderney
Avelino: acrescentando parágrafo ao art. 4º,
condicionando a liberação do crédito em, no
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máximo, até vinte e quatro horas após a as sinatura do contrato:
• Emenda 18, do Deputado Luiz Anto nio Fleury: modificando o § 1º do art. 4º para
permitir que o acordo entre o empregador e
a instituição consignatária possa ser efetivado de imediato, com anuência a posteriori
da entidade sindical;
• Emenda 19, do Deputado Ronaldo
Dimas: alterando a redação do § 1º do art.
4º, para permitir a celebração de acordo,
pelo empregador, com instituições consignatárias, também com a anuência de associação de trabalhadores da empresa;
Emenda 20, do Deputado Ronaldo Di mas: modificando a redação dos §§ 2º e 5º
do art. 4º, para permitir às associações de
trabalhadores celebrarem acordos com as
instituições consignatárias;
• Emenda 21, do Deputado Devanir Ri beiro: acrescendo o § 7º ao art. 4º, conferindo prazo máximo de cinco dias para a
anuência da entidade sindical prevista no §
1º;
• Emenda 22, do Deputado Eduardo
Sciarra: acrescentando o § 7º ao art. 4º,
para limitar o valor dos juros dos empréstimos concedidos na forma da presente medida provisória a quarenta por cento da taxa
normalmente cobrada nos empréstimos às
demais pessoas físicas;
• Emenda 23, do Deputado Fernando
de Fabinho: acrescentando o § 7º ao art. 4º,
para limitar o valor dos juros do empréstimo
previsto nesta medida provisória a trinta por
cento da taxa cobrada das pessoas físicas;
• Emenda 24, do Deputado Fernando
de Fabinho: acrescentando o § 7º ao art. 4º,
para limitar o valor dos juros do empréstimo
previsto nesta medida provisória a trinta e
cinco por cento da taxa cobrada das pessoas físicas;
• Emenda 25, do Deputado Ônix Lo renzoni: acrescentando o § 7º ao art. 4º para
limitar o valor dos juros do empréstimo e o
custo operacional da empresa previstos
nesta medida provisória a trinta por cento
da taxa cobrada das pessoas físicas;
• Emenda 26, do Deputado Pauderney
Avelino: acrescentando o § 7º ao art. 4º,
para limitar o valor dos juros do empréstimo
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previsto nesta medida provisória a cinqüenta por cento da taxa cobrada das pessoas físicas;
• Emenda 27, do Deputado Pauderney
Avelino: acrescentando o § 7º ao art. 4º,
para limitar a taxa relativa aos custos operacionais prevista nesta medida provisória a
vinte por cento da taxa cobrada das pessoas físicas;
• Emenda 28, do Deputado Pauderney
Avelino: acrescentando o § 7º ao art. 4º,
para limitar o valor dos juros do empréstimo
e a taxa de custos operacionais previstos
nesta medida provisória a cinqüenta por
cento da taxa cobrada das pessoas físicas;
• Emenda 29, do Deputado Pauderney
Avelino: acrescentando o § 7º ao art. 4º,
para limitar o valor dos juros do empréstimo
previsto nesta medida provisória a cinqüenta por cento da taxa cobrada das pessoas físicas;
• Emenda 30, do Deputado Pauderney
Avelino: acrescentando o § 7º ao art. 4º,
para limitar o valor da taxa de juros mensal
do empréstimo previsto nesta medida provisória a quarenta e cinco por cento da taxa
cobrada das pessoas físicas;
• Emenda 31, do Deputado Ronaldo
Dimas: alterando o § 1º do art. 5º para eliminar qualquer hipótese de co-responsabilidade do empregador pelo pagamento do
débito;
• Emenda 32, do Senador Arthur Virgílio: alterando o § 3º do art. 5º, para sujeitar o
empregador à ação de depósito, e não apenas o seu representante legal;
• Emenda 33, do Deputado Antônio
Carlos Mendes Thame: acrescentando § 5º
ao art. 5º, para permitir a renegociação da
divida em caso de doença grave ou força
maior;
• Emenda 34, do Senador Arthur Virgílio: acrescentando § 5º ao art. 5º, para tornar obrigatória a comunicação prévia e por
escrito ao mutuário da abertura de seu cadastro, ficha, registro e dados pessoais em
qualquer cadastro de inadimplentes;
• Emenda 35, do Deputado Pauderney
Avelino: incluindo um novo art. 6º, renumerando-se os seguintes, para permitir a con-
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tratação de seguro, pelo mutuário, para cobrir os riscos de inadimplência;
• Emenda 36, do Deputado Pauderney
Avelino: incluindo um novo art. 6º, renumerando-se os seguintes, criando um fundo
contábil, a ser regulamentado pelo Banco
Central, para garantir o adimplemento da
obrigação;
• Emenda 37, do Senador Arthur Virgi lio: modificando a redação do § 3º do art. 6º,
para permitir, ao titular do benefício previdenciário, a alteração da instituição financeira pagadora, quando houver concordância
da instituição consignatária;
• Emenda 38, do Senador Arthur Virgílio: incluindo um art. 8º, para permitir o can celamento da consignação, desde que com
a anuência da instituição consignatária;
• Emenda 39, do Deputado Ronaldo
Dimas: incluindo artigo estendendo os benefícios desta Medida Provisória aos servidores públicos civis ativos e inativos;
• Emenda 40, do Deputado Ronaldo
Dimas: acrescentando § § 7º e 8º ao art. 4º,
para permitir a celebração de condições diferenciadas quando o empréstimo destinar-se ao tratamento de saúde, aquisição
de medicamentos ou equipamentos para
portadores de deficiências e despesas com
funeral, e permitindo a renegociação da dívida em caso de doenças graves ou força maior; e,
• Emenda 41, do Deputado Gilberto
Nascimento: retirando a anuência da entidade sindical para celebração de acordo pelos
empregadores, constante do § 1º do art. 4º.
Tendo em vista a não instalação da Comissão
Mista designada para emitir parecer sobre a matéria, em 1º de outubro de 2003, por intermédio do
Ofício nº 549, o Exmº Sr. Presidente do Congresso
Nacional, encaminhou o respectivo processo ao
Exmº Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
para apreciação pelo Plenário desta Casa.
II – Voto do Relator
II.a – Da Admissibilidade
O primeiro aspecto a ser apreciado refere-se à
admissibilidade da presente medida provisória, dian te dos requisitos constitucionais de relevância e ur gência e das vedações constantes do § 1º do art. 62
da Constituição Federal. Na exposição de motivos,
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justifica-se a relevância e a urgência da matéria em
razão do impacto positivo sobre a economia e a sociedade, pois haverá um substancial aumento no volume
de moeda em circulação, haja vista a diminuição do
custo do empréstimo em conseqüência da melhora
da qualidade das garantias.
Esses argumentos são, a nosso ver, pertinentes, o que fundamenta o nosso posicionamento pelo
acatamento dos pressupostos de relevância e urgência invocados.
II.b – Da Constitucionalidade, Juridicidade e Téc nica Legislativa
A matéria contida na medida provisória não se
insere entre aquelas de competência exclusiva do
Congresso Nacional (CF, art. 49) ou de qualquer de
suas Casas (CF, arts. 51 e 52), da mesma forma que
não se contrapõe aos temas cujo tratamento é vedado por intermédio desse instrumento normativo (CF,
art. 62, § 1º).
Ademais, observamos que a medida provisória
em tela coaduna-se com o ordenamento jurídico vi gente e foi redigida atendendo todas as normas relativas à boa técnica legislativa.
II.c – Da Adequação Financeira e Orçamentária
A Medida Provisória nº 130, de 2003, não gera
qualquer impacto financeiro e orçamentário sobre as
contas públicas, pois apenas regulamenta relações
entre agentes privados e, no caso do INSS, é previsto
o ressarcimento dos custos operacionais decorrentes
do desconto sobre os benefícios previdenciários.
II.d – Do Mérito
O clamor da sociedade em geral, aí incluídos
empresários e empregados, tem sido pela imediata
retomada do crescimento econômico, como forma de
melhorar os indicadores sociais no País. Nesse sentido, a possibilidade de desconto diretamente em folha
de pagamento de financiamentos pessoais pode ser
um poderoso instrumento, pois, com a garantia do retomo, o risco das instituições financeiras diminui, possibilitando, nesses casos, que a taxa de juros dos respectivos empréstimos sofra queda expressiva. Na
avaliação de especialistas, essa taxa que, em termos
médios, antes da presente medida provisória, se en contrava em patamar bem elevado, poderá se situar
abaixo dos 2% mensais.
Estima-se, ainda, que essa sistemática de desconto em folha possa beneficiar 27 milhões de trabalhadores, gerando um volume de empréstimos de 100
bilhões de reais no período de um ano.
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Alguns analistas têm se mostrado céticos quan to aos resultados que poderão advir dessa medida. A
maioria, no entanto, acredita que há boas chances de
que os resultados sejam extremamente favoráveis.
Cerramos fileiras com estes. A sua adoção poderá
beneficiar: os trabalhadores, com a obtenção de fi nanciamento com taxas de juros menores do que as
praticadas no mercado; os empresários, com o au mento de circulação de moeda, refletindo no consu mo; os governos federal, estaduais e municipais, com
o aumento da arrecadação tributária; a sociedade,
enfim, com a melhora dos índices sociais em face da
retomada do crescimento econômico.
Contudo, com vistas ao aprimoramento da pre sente medida provisória, estamos acrescentando um
parágrafo ao art. 6º, para permitir que o contrato cele brado pelo trabalhador na ativa possa ser mantido na
hipótese de o mutuário assumir a condição de titular
de beneficio previdenciário.
No mesmo sentido, estamos acatando a Emen da nº 32, do Senador Arthur Virgílio. O § 3º do art. 5º
cuida da ação cabível para o caso de retenção indevi da do valor consignado pelo empregador. Se imagi narmos uma situação hipotética em que o emprega dor não seja o representante legal da empresa, em
havendo uma retenção indevida dos valores consig nados, não estará ele sujeito à ação de depósito, na
forma atualmente redigida na medida provisória. A
Emenda nº 32 corrige essa distorção, sujeitando tam bém o empregador, além do representante legal da
empresa, aos efeitos da ação.
Quanto às demais emendas apresentadas, fare mos a análise individualmente, com a respectiva justificativa de nosso posicionamento pela aprovação ou
rejeição.
A Emenda nº 1 estamos rejeitando pelo fato da
mesma não contribuir para a redução das taxas de ju ros, o que se pretende com a utilização do maior po der de negociação de que dispõem as entidades sin dicais.
A Emenda nº 2 propõe a supressão da expres são “irrevogável e irretratável”, constante do caput do
art. 1º, com o que não concordamos. A retirada da ex pressão acarretará a perda de segurança quanto ao
recebimento do crédito, encarecendo, em conse qüência, a operação.
Opinamos pela rejeição da Emenda nº 3, pois as
instituições financeiras somente podem funcionar,
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obrigatoriamente, com a autorização do Banco Cen tral.
A Emenda nº 4, além de suprimir a expressão
“irrevogável. e irretratável”, constante do caput do art.
1º, possibilita a concessão de empréstimo pelas entidades sindicais. Quanto à primeira parte, já nos manifestamos quando da apreciação da Emenda nº 2. A
segunda parte, por sua vez, prevê uma atribuição que
não é pertinente às entidades sindicais. Esses os motivos que fundamentam nossa posição pela sua rejeição.
Propomos a rejeição da Emenda nº 5 pelos
mesmos motivos assacados em relação à Emenda nº
2. Ademais, entendemos que a autorização prévia e
formal já está inserida no texto atual da medida provisória, sendo despiciendo esse acréscimo.
Quanto à Emenda nº 6, propugnamos pela sua
rejeição pelos mesmos motivos da Emenda nº 2 e
pelo fato das cooperativas de crédito já serem consideradas instituições financeiras pela legislação.
Somos pela rejeição da Emenda nº 7, pois a sua
adoção reduzirá a garantia da operação, encarecendo-a.
Quanto à Emenda nº 8, os limites de desconto
propostos nos incisos I e II do § 2º do art. 2º da medida provisória parecem-nos mais razoáveis. Além dis so, o Decreto nº 4.840, de 17 de setembro de 2003,
que regulamenta a Medida Provisória nº 130, de
2003, já relaciona as mesmas consignações compulsórias previstas na emenda. Por essas razões, opinamos pela sua rejeição.
A justificativa para a rejeição das Emendas nº 9
e 11 é a mesma da Emenda nº 5.
A Emenda nº 10 propõe a supressão do parágrafo que faculta o empregador descontar, os seus
custos operacionais. A eliminação dessa possibilidade pode comprometer os objetivos da medida, ao im putar o ônus da sua realização ao empregador. Me lhor deixar ao seu arbítrio a cobrança ou não desses
custos. Posicionamo-nos pela sua rejeição.
Rejeitamos a Emenda nº 12 pelos mesmos fundamentos relativos à Emenda nº 1.
Rejeitamos a Emenda nº 13 pelo fato de que os
empréstimos contraídos a uma determinada taxa po derão ser quitados, a qualquer tempo, com recursos
provenientes de novo empréstimo conseguido a taxas
mais favorecidas, não havendo necessidade, portan-
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to, de se colocar na legislação procedimentos bancá rios corriqueiros.
A Emenda nº 14, deve ser rejeitada tendo em
vista que a presente medida provisória objetiva a re dução dos juros dos empréstimos em função apenas
das regras do mercado, ou seja, pela diminuição do
risco dos emprestadores, e, não, pela redução ou eli minação de impostos já incidentes sobre operações
dessa natureza.
Da mesma forma, a Emenda nº 15 deve ser reje itada porque já é direito de qualquer devedor, em
qualquer tipo de empréstimo, obter a dedução do va lor dos juros embutidos nas prestações que liquide
antecipadamente.
A Emenda nº 16 pretende acrescentar no texto
legal que as prestações serão fixas e invariáveis.
Essa previsão, contudo, já consta do Decreto nº
4.840/03, que prevê, expressamente, no § 7º do art.
4º que “os contratos de empréstimo, financiamento ou
arrendamento celebrados com amparo deste Decreto
preverão obrigatoriamente prestações fixas ao longo
de todo o período de amortização”.
Do mesmo modo, o Decreto nº 4.840/03 discipli na, de forma detalhada, no art. 5º, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, as
regras atinentes à liberação do crédito. Com isso, so mos pela rejeição da Emenda nº 17.
Rejeitamos as Emendas nºs 18, 19, 20 e 21 por
entendermos que o art. 4º, que se pretende alterar, na
forma como se encontra disposto, melhor atende aos
propósitos da medida.
A inclusão de um limite no valor dos juros máxi mos admitidos e da taxa de custo operacional nessa
modalidade de empréstimo, financiamento ou arren damento, em comparação às taxas habitualmente cobradas pelas instituições financeiras nos emprésti mos às pessoas físicas, limitará o benefício objetiva do com a medida provisória. O grande trunfo da medi da é exatamente a liberdade conferida às partes para
negociar os valores e as condições do acordo. Por
esse motivo, posicionamo-nos pela rejeição das
Emendas nºs 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
Quanto à Emenda nº 31, entendemos apropria do manter a expressão “salvo disposição em contrá rio” no § 1º do art. 5º, possibilitando ao empregador
optar ou não pela co-responsabilidade. Somos, por tanto, pela rejeição da Emenda nº 31.
A previsão de renegociação do contrato por motivo de doença, na forma estabelecida na Emenda nº
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33, já é objeto de previsão no Decreto nº 4.840/03, em
seu art. 14 e parágrafo único, exigindo-se, inclusive, a
celebração de uma cláusula específica no contrato
regulamentando essa situação. Esses motivos fundamentam a sua rejeição.
A Emenda nº 34 prevê a comunicação ao mu tuário da abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais em qualquer cadastro de inadimplentes.
Ocorre que a previsão do § 2º do art. 5º, ao qual a
emenda faz menção, é no sentido de que é proibida a
inclusão do nome do mutuário nesses cadastros, na
situação ali descrita. Somos pela rejeição da emenda.
A Emenda nº 35 deve ser rejeitada tendo em vista que o já referido Decreto nº 4.840, de 2003, no seu
art. 17, como propõe a emenda, já faculta a contratação de seguro, pelo mutuário, para cobertura do risco
de inadimplência nas operações de que trata a medida provisória, para os casos de morte, desemprego
involuntário ou redução de rendimentos.
A Emenda nº 36 também deve ser rejeitada
pois, no nosso entender, não cabe transferir ao Estado o risco de inadimplência de operações particulares. Além disso, como não são previstas contribuições
pelos mutuários a esse fundo, a emenda é inadequada quanto aos aspectos financeiro e orçamentário.
Rejeitamos a Emenda nº 37 pelas mesmas ra zões da Emenda nº 13.
Quanto à Emenda nº 38, também a rejeitamos
pela desnecessidade, no nosso entendimento, de ser
regulamentada em lei a situação nela prevista.
A Emenda nº 39 prevê a extensão dos efeitos da
medida provisória ao servidores públicos civis ativos
e inativos. Aqui, identificamos uma inconstitucionalidade frente ao disposto na alínea c do inciso II do § 1º
do art. 61 da Constituição Federal, que determina ser
iniciativa exclusiva do Presidente da República as leis
que disponham sobre servidores públicos. Como a
medida provisória restringe os seus efeitos aos trabalhadores celetistas, está configurado o vício de iniciativa na apresentação da emenda. Ademais, a Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre
o regime jurídico único, já prevê, em seu art. 45, parágrafo único, mediante autorização do servidor, a con signação de pagamento a favor de terceiro, matéria
que foi regulamentada pelo Decreto nº 3.297, de 17
de dezembro de 1999. Esses os motivos que fundamentam nossa posição pela rejeição desta emenda.
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A Emenda nº 40 trata de dois temas, que seriam
integrados ao texto da medida provisória pelos §§ 7º e
8º. O assunto tratado no § 7º receberia melhor acolhi da no decreto regulamentador, enquanto o § 8º já
possui tratamento no Decreto nº 4.840/03. Nesse
contexto, somos pela sua rejeição.
Em relação à Emenda nº 41, aplicam-se os
mesmos comentários lançados à Emenda nº 1, justifi cando-se, assim, a sua rejeição.
À luz do exposto, quanto à Medida Provisória nº
130, do 17 de setembro de 2003, manifestamo-nos
pela sua admissibilidade, considerando atendidos os
pressupostos de relevância e urgência, bem como
observadas as vedações expressas no texto constitu cional; pela sua adequação financeira e orçamentária
e pela sua constitucionalidade, juridicidade e boa téc nica legislativa; pela inadequação financeira e orça mentária da Emendas nº 36; pela inconstitucionalida de da Emenda nº 39; e, quanto ao mérito, pela apro vação da Medida Provisória nº 130, de 17 de setem bro de 2003, e da Emenda nº 32, nos termos do proje to de lei de conversão anexo, e pela rejeição das de mais emendas. – Deputado Nelson Meurer, Relator.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 130, DE 2003
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 25, DE 2003
Dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os empregados regidos pela Consolida ção das Leis do Trabalho – CLI, aprovada pelo De creto-Lei nº 5.452 de lº de maio de 1943, poderão au torizar, de forma irrevogável e irretratável, o descon to em folha de pagamento dos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos e ope rações de arrendamento mercantil concedidos por
instituições financeiras e sociedades de arrenda mento mercantil, quando previsto nos respectivos
contratos.
§ 1º O desconto men cionado neste ar ti go também poderá incidir so bre verbas rescisórias devi das pelo empregador, se assim previsto no respec tivo contrato de empréstimo, financiamento ou ar rendamento mer cantil, até o limite de trinta por cen to.
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§ 2º O regulamento dis porá sobre os limites de
valor do empréstimo, da prestação consignável para
os fins do caput e do comprometimento das verbas
rescisórias para os fins do § 1º.
Art. 2º Para os fins desta lei, considera-se:
I – empregador, a pessoa jurídica assim definida
pela legislação trabalhista;
II – empregado, aquele assim definido pela le gislação trabalhista;
III – instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder empréstimo ou financiamento ou
realizar operação de arrendamento mercantil mencionada no caput do art. 1º;
IV – mutuário, empregado que firma com instituição consignatária contrato de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil regulado por esta
Medida Provisória; e
V – verbas rescisórias, as importâncias devidas
em dinheiro pelo empregador ao empregado em razão de rescisão do seu contrato de trabalho.
§ 1º Para os fins desta lei, são consideradas
consignações voluntárias as autorizados pelo empregado.
§ 2º No momento da contratação da operação, a
autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites:
I – a soma dos descontos referidos no art. 1º
desta lei não poderá exceder a trinta por cento da re muneração disponível, conforme definida em regulamento; e
II – o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no art. 1º, não poderá exceder a qua renta por cento da remuneração disponível, conforme
definida em regulamento.
Art. 3º Para os fins desta lei, são obrigações do
empregador:
I – prestar ao empregado e à instituição consignatária mediante solicitação formal do primeiro, as informações necessárias para contratação da operação de crédito ou arrendamento mercantil;
II – tornar disponíveis aos empregados, bem assim a respectivas entidades sindicais, as informações
referentes aos custos referido no § 2º; e
III – efetuar os descontos autorizados pelo em pregado em folha de pagamento e repassar o valor à
instituição consignatária na forma e no prazo previstos em regulamento.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
....................................................................................
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
LIVRO IV
Dos Procedimentos Especiais
TÍTULO I
Dos Procedimentos Especiais de
Jurisdição Contenciosa
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Ação de Depósito
Art. 901. Esta ação tem por fim exigir a restitui ção da coisa depositada. (Redação dada pela Lei nº
5.925, de 10-10-1973)
Art. 902. Na petição inicial instruída com a prova
literal do depósito e a estimativa do valor da coisa, se
não constar do contrato, o autor pedirá a citação do
réu para, no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada
pela Lei nº 5.925, de 10-10-1973)
I – entregar a coisa, depositá-la em juízo ou consignar-lhe o equivalente em dinheiro; (Redação dada
pela Lei nº 5.925, de 10-10-1973)
II – contestar a ação. (Redação dada pela Lei nº
5.925, de 1º-10-1973)
§ 1º No pedido poderá constar, ainda, a comina ção da pena de prisão até 1 (um) ano, que o juiz de cretará na forma do art. 904, parágrafo único. (Reda ção dada pela Lei nº 5.925, de 1º-10-1973)
§ 2º O réu poderá alegar, além da nulidade ou
falsidade do título e da extinção das obrigações, as
defesas previstas na lei civil. (Redação dada pela Lei
nº 5.925, de 10-10-1973)
Art. 903. Se o réu contestar a ação, obser var-se-á o procedimento ordinário.
Art. 904. Julgada procedente a ação, ordenará o
juiz a expedição de mandado para a entrega, em 24
(vinte e quatro) horas, da coisa ou do equivalente em
dinheiro.
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Parágrafo único. Não sendo cumprido o mandado, o juiz decretará a prisão do depositário infiel.
Art. 905. Sem prejuízo do depósito ou da prisão
do réu, é lícito ao autor promover a busca e apreensão da coisa. Se esta for encontrada ou entregue voluntariamente pelo réu, cessará a prisão e será devolvido o equivalente em dinheiro.
Art. 906. Quando não receber a coisa ou o equivalente em dinheiro, poderá o autor prosseguir nos
próprios autos para haver o que lhe for reconhecido
na sentença, observando-se o procedimento da exe cução por quantia certa.
....................................................................................
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dis põe sobre os Planos de Be nefí cios da Previ dên cia Soci al e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:
I – contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;
II – pagamento de benefício além do devido;
III – Imposto de Renda retido na fonte;
IV – pensão de alimentos decretada em sentença judicial;
V – mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas,
desde que autorizadas por seus filiados.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé.
VI – (Vide Medida Provisória nº 130, de
18-9-2003)
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Senador
Aloizio Mercadante, V. Exª pediu a palavra para falar
como Líder; mas, antes, haviam pedido a palavra pela
Liderança os Senadores Magno Malta e Almeida
Lima.
Concedo a palavra ao Senador Magno Malta.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima,
pela Liderança do PDT.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na manhã de hoje, na Comissão de
Assuntos Sociais, foi aprovado, por unanimidade, um
requerimento de autoria da nobre Senadora Lúcia Vânia, convidando o Ministro Berzoini, da Previdência
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Social, para prestar esclarecimentos àquela Comis são acerca da maldita decisão que tomou de promo ver o recadastramento dos beneficiários da Previdên cia Social com idade superior a 90 anos.
Na oportunidade, afirmei que não precisamos
apenas de explicações do Ministro Berzoini para esse
ato. Precisamos de mais do que explicações.
O Congresso Nacional e a classe política brasi leira têm o direito de saber com profundidade qual o
perfil deste Governo, o que este Governo deseja.
Srªs e Srs. Senadores, não se trata de um caso
isolado. Esses fatos têm-se constituído em regra.
Quem não se recorda da malsinada frase do Ministro Extraordinário do Fome Zero, José Graziano,
que caracterizou muito bem a sua postura segregaci onista, discriminatória e separatista ao afirmar que os
nordestinos deveriam ficar lá, como se o Nordeste
fosse um gueto?
Agora, o Presidente Lula encaminha ao Senado
Federal a comunicação de veto “por contrariar interesse público” – essa a expressão utilizada pelo Pre sidente da República – ao projeto de lei que visa levar
recursos financeiros, minguados recursos da ordem
de R$8,711 milhões, para o atendimento àqueles que
são carentes de um tratamento, de um acompanha mento especial, àqueles que são deficientes.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permi te-me V. Exª um aparte?
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – E o Ministro Antonio Palocci, em suas razões, estabelece exa tamente a hipótese de que essas instituições são pri vadas, a exemplo das Apaes, já recebendo inúmeros
incentivos. Na verdade, essas entidades prestam um
serviço que o Estado brasileiro deveria prestar e es tão, com a sua missão da solidariedade, servindo à
população.
Eu concederei o aparte a V. Exª daqui a dois minutos, Senador Arthur Virgílio.
O Presidente Lula diz expressamente que vetou
por contrariar interesse público. Isso é um absurdo,
pois se trata de ajudar aqueles que são carentes de
um tratamento, de um atendimento especial.
Não bastassem esses dois episódios, tivemos
um terceiro: exatamente o do Ministro Ricardo Berzoi ni, da Previdência Social, com os velhos de mais de
90 anos – e logo após a aprovação por esta Casa do
Estatuto do Idoso. Ficamos aqui até bem mais tarde
pela necessidade de ouvir todas as Srªs e os Srs. Se nadores que hipotecaram apoio e solidariedade aos
idosos de todo o País. Tivemos, portanto, essa atitude.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não desejo estabelecer uma comparação, mas trago a questão
à reflexão de V. Exªs, porque precisamos nos aprofundar no conhecimento do perfil deste Governo. O que
deseja este Governo?
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador
Almeida Lima, V. Exª me concede um aparte?
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Concederei, Senador.
No início da década de 40, na Alemanha, alucinados imaginaram um projeto, também não menos
alucinado, chamado Bocas Inúteis, que visava simplesmente à eliminação daqueles que eles consideravam bocas inúteis, ou seja, os idosos e os deficientes
de toda espécie.
Portanto, Sr. Presidente, por não se tratar de um
fato isolado, precisamos levantar com profundidade o
perfil deste Governo, pois é segregacionista, discriminatório e separatista, com essas duas atitudes, uma
do próprio Presidente da República, com o Ministro
Antonio Palocci, e esta última do Ministro Ricardo
Berzoini.
Ouço, primeiramente, o Senador Arthur Virgílio,
para, logo a seguir, também ouvir o Senador José
Agripino.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Almeida Lima, conhecia V. Exª de lutas por democracia no País e tenho, hoje, a alegria de ser seu Colega
de Senado, onde tenho testemunhado bravura, coerência, firmeza e serenidade. Faço o registro e expendo esta opinião em meu nome pessoal e, seguramente, em nome do meu Partido não só no que concerne
à Bancada do Senado, mas ao que pensa o conjunto
do PSDB deste País. Portanto, o pano de fundo me
deu o pretexto de homenageá-lo. Na questão de fun do, vejo que o Governo comete um gesto estulto politicamente quando incorre em erros primários: o Ministro Berzoini e o episódio dos velhinhos de mais de 90
anos; o Presidente Lula, em nome do interesse público e alegando preocupação com o ajuste fiscal, veta
R$8 milhões para excepcionais. Diz-me o Senador
Flávio Arns que há 25 milhões de excepcionais no
País, e o Governo destinou neste ano R$20 milhões,
ou seja, menos de R$1,00 por enfermo. Agora, veta
algo que, quem sabe, seria uma complementação
ainda insuficiente para dar dignidade e cidadania a
quem já tem todo um peso imposto pela natureza. A
coincidência é que, nos dois casos, temos estultice
política e insensibilidade social – até requintes de
uma certa crueldade; nos dois casos temos, por incrível que pareça, dois segmentos indefesos da socie-
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dade brasileira: os excepcionais, de um lado, e os ve lhinhos de mais de 90 anos do outro. Ou seja, já não
aceito que seja apenas um ato falho; parece-me que
há uma concepção prévia, um préjugé, um parti pris
do Governo contra aqueles que não podem se defen der. Isso ficará claro ou será desmentido. Ficará claro
se o Governo insistir em errar sempre contra os mais
fracos; será desmentido se resolver retomar a história
bonita da vida do Presidente Lula, que é a da genero sidade social e não a da mesquinharia. Hoje, vemos
as tintas da mesquinharia carregarem e marcarem
um Governo que se dizia redentor. Parabéns a V. Exª!
Repito: foi uma bela ocasião para manifestar o repú dio de meu Partido, mais uma vez, a esses gestos
anti-sociais e, como pretexto saudável, prestar uma
homenagem ao belo mandato que V. Exª exerce nesta
Casa. Muito obrigado.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agradeço
o seu aparte, Senador Arthur Virgílio, e o incorporo ao
meu pronunciamento.
Ouço o Senador José Agripino e, logo a seguir,
os Senadores Demóstenes Torres e Antero Paes de
Barros.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador
Almeida Lima, V. Exª foi prefeito honrado e competen te de Aracaju. Fez nome nesse cargo e quer bem à
sua cidade. Pelo nome que tem na sua capital e no
seu Estado, conquistou o mandato, pelo voto direto,
de Senador da República. E vem desempenhando
seu mandato com denodo, espírito público, compe tência e independência. V. Exª faz, neste momento,
um pronunciamento que desejo elogiar e ao qual de sejo, modestamente, incorporar alguns argumentos.
V. Exª falou dos anos quarenta. Gostaria de falar um
pouco dos anos setenta e oitenta, quando existia um
humorista da televisão, que fazia um quadro que se
repetia toda semana. “Meu negócio são os números”,
dizia ele. Parece que a história se repete, Senador
Almeida Lima, e o humorista de então está-se repro duzindo no Governo de agora. Veja V. Exª que, para
propor a aprovação da Lei nº 10.637, que promove o
fim da cumulatividade do PIS e eleva a alíquota de
0,65 para 1,65, eles não têm nenhuma cerimônia em
aumentar a base de cálculo, incluir as importações e
aumentar a arrecadação que já atinge R$2 bilhões.
Agora, surge a Cofins e, segundo os dados da CNI,
que não tenho direito de questionar, pelas mesmas
razões e com base nos mesmos critérios, a arrecada ção crescerá R$12 bilhões. Vibram eles, se arrepiam
eles, como vibraram com a aprovação, contra o nosso
voto, do aumento da CSLL e do aumento de 25% para
27,5% do teto da tabela de Imposto de Renda. Entre -
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tanto, se se arrepiam de contentamento com os números, eles, que fazem o Governo que ganhou a elei ção pregando o social, têm praticado perversidades
inomináveis como as que V. Exª está denunciando. Na
sexta-feira, eu estava neste plenário exigindo que o
Ministro Ricardo Berzoini pedisse desculpas aos ido sos, a quem S. Exª impôs a humilhação de irem às filas do INSS para mostrarem que estavam vivos. Ouvi,
num programa de televisão, de manhã cedo, o Ministro dizer que não pediria desculpas porque aquela era
uma questão focada no Rio de Janeiro, e a missão
dele era nobre, de coibir fraudes. Parecia que estava
sugerindo “eu não vou me desculpar porque aquilo dizia respeito só aos idosos do Rio de Janeiro, e os idosos do Rio de Janeiro são idosos de segunda classe”.
Alguém, com sensibilidade política, deve ter puxado
as orelhas do Ministro, que pediu desculpas, de tarde.
Mas o fato foi praticado, fato esse que não foi registrado em nenhum dos lamentáveis governos pretéritos,
tão acusados pelo atual Governo de truculência, de
ditadura, de regime fechado e de exceção. Não se
tem registro de cenas com a dureza, com a crueza
que as televisões do Brasil inteiro registraram: os ve lhinhos chegando de táxi, de cadeira de rodas, ou se
arrastando com parentes, para mostrar que estavam
vivos. O Governo se interessa pelos números. A questão social que se lixe. Quanto aos inativos, tenho a esperança, Senador Almeida Lima, de que nós, da Oposição, ainda consigamos a sensibilidade do Governo,
para que, pelo menos aqueles que têm mais de setenta anos nem tenham redutor de pensão, nem tenham
contribuição previdenciária. Apenas fico desanimado
quando vejo o veto aposto pelo Presidente da República à inclusão dos deficientes, dos excepcionais matriculados na rede privada, que não poderão, assim,
ser incluídos na estatística que vai ensejar a que se jam beneficiados com os recursos do Fundef. Mas estamos em nossa trincheira, sabemos que aqueles
que fazem o Governo têm a obrigação – e o estão fazendo com excesso de zelo e competência – de pro mover o equilíbrio fiscal de suas contas. Nossa trincheira é falar pelo cidadão e defender seu interesse.
Não perdi as esperanças nem de ver o Presidente voltar atrás no veto perverso aos excepcionais, nem de,
amanhã ou depois, chegarmos a uns acordos na re forma da Previdência. O recurso de V. Exª é importan te para provocar o tema, para que os velhinhos de 70
anos não tenham redutor de pensão nem contribuição à Previdência. Quero louvá-lo por seu discurso. V.
Exª, em meu conceito e no conceito de meu Partido, é
um Senador competente, sério, arguto e combativo.
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O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agradeço,
Senador José Agripino, a V. Exª pelas palavras. Da
mesma forma que fiz em relação às palavras do Se nador Arthur Virgílio, incorporo seu aparte a meu pro nunciamento e agradeço de forma sensibilizada pelas
palavras carinhosas e elogiosas a mim dirigidas.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Permi te V. Exª um aparte?
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Ouço o Senador Demóstenes Torres.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Sr. Senador, V. Exª tem se destacado, e muito, por fazer pro nunciamentos corretos e por ter defendido bandeiras
sérias aqui no Senado Federal. V. Exª está tocando
num ponto nevrálgico do Governo, que está tomado
pela chamada “síndrome de Ofélia”, aquela que só
abre a boca quando tem certeza. São tantos os de sencontros, são tantas as gafes, são tantas as des cortesias e maledicências que, francamente, vai ser
difícil superar um primeiro ano de governo como esse.
Esperamos que o Governo se emende a partir do se gundo ano. Violação de Regimento do Senado, viola ção de tradição da Casa, como na chamada PEC pa ralela, o desemprego aumentando grandemente e
agora, na última semana, presenciamos dois gestos
gratuitos, dois atos contrários a tudo que o Governo tinha pregado quando era Oposição. Primeiro, o Go verno acaba de sancionar o Estatuto do Idoso e, logo
em seguida, toma uma atitude criminosa inserida no
próprio estatuto. Que medida é essa? Expõe o idoso a
constrangimento, expõe a vexames pessoas acima
de noventa anos de idade e veta medida, prejudican do os que necessitam de educação especial. De sorte, Sr. Senador, que parabenizo V. Exª e digo que, por
tantas trapalhadas, deve haver um dos três patetas,
no mínimo, auxiliando a Presidência da República e
assessorando-a diretamente.
O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) –
Permite V. Exª um aparte?
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agradeço
a V. Exª e concedo uns trinta segundos de aparte ao
Senador Antero Paes de Barros.
O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) –
Senador Almeida Lima, quero cumprimentar V. Exª
não apenas em função do pronunciamento que faz
hoje, mas pela sua atuação nesta Casa, trazendo as suntos relevantes a esta tribuna, sempre com preocu pação social. E quero dizer que em seu pronuncia mento, V. Exª, ao mesmo tempo em que apresenta
com clareza o fato de que a sociedade brasileira ain da não perdeu a capacidade de indignação, demons -
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tra também que está preocupado com os rumos que
está tomando o Governo. Eu gostaria inclusive de
acreditar que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva é
levado a assinar documentos com os quais não con corda. V. Exª foi no ponto nevrálgico do veto. O que o
Ministro Cristovam Buarque explicou pela televisão foi
que o Presidente não podia assinar porque havia in constitucionalidade. O que está escrito no veto não é
isso, e sim que o Presidente não assinou por considerar que a medida contrariava o interesse público. É inteiramente diferente algo considerado inconstitucional e algo que contraria o interesse público. E não
pode contrariar o interesse público uma medida que
beneficia a Apae. Portanto, meus cumprimentos e parabéns a V. Exª.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agradeço,
Senador Antero Paes de Barros, e faço incluir em meu
pronunciamento o aparte de V. Exª.
Eu gostaria de concluir, Sr. Presidente, agradecendo pela benevolência, já que extrapolei o tempo, e
dizendo que, de fato, precisamos não apenas receber
explicações dos Ministros, mas também conhecer
com profundidade o perfil deste Governo. Para o caso
do veto, o Presidente da República não pode tomar
outra atitude a fim de reparar o ato senão baixando
uma medida provisória que, tenho certeza, é o reclamo de toda a Oposição neste instante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Com a palavra o Senador César Borges.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Concedo
a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
quero registrar que estamos encaminhando à Mesa
dois requerimentos relativos aos episódios ocorridos,
ontem, no salão verde da Câmara dos Deputados, em
que, em uma reação inusitada e lamentável, o Deputado Jair Bolsonaro agrediu verbal e fisicamente a
Deputada Maria do Rosário. Os parlamentares estavam dando uma entrevista e, ao seu final, houve um
debate um pouco mais acalorado, e o Deputado Jair
Bolsonaro perdeu totalmente o controle agredindo
verbal e fisicamente a Deputada.
Estamos encaminhando a nossa solidariedade,
em nome das Senadoras, e queremos que seja feita
em nome da Casa, à Deputada Maria do Rosário,
Vice-Presidente da CPMI que investiga a prostituição
de crianças e adolescentes. S. Exª tem realizado, jun-
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tamente com a Senadora Patrícia Gomes, um traba lho brilhante no combate à prostituição e exploração
de menores em nosso País.
Portanto, quero encaminhar a V. Exª o
requerimento.
É o seguinte o requerimento
REQUERIMENTO Nº 1.132, DE 2003
Requeremos nos termos regimentais voto de
solidariedade desta Casa a Exmª Sra. Deputada Fe deral Maria do Rosário pelas ofensas recebidas do
Exmº. Deputado Jair Bolsonaro, em episodio ocorrido
no Salão Verde da Câmara dos Deputados na data de
ontem, 11 de novembro. Trata-se de momento delica do, que afeta a sua sensibilidade e nos indigna por re afirmar situações de discriminação de gênero. Dese jamos que este infeliz episodio sirva como mais um
alerta a este Parlamento sobre a insensatez e o des respeito que ainda persiste em nossa sociedade em
relação as mulheres.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003 –
Assinatura – Ideli Salvatti – Ana Julia Carepa – Pa trícia Saboya Gomes – Fátima Cleide – Sery Slhessarenko
(À Comissão de Constituição, justiça e
cidadania)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – A Mesa,
na forma regimental, encaminhará o requerimento à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi dente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Concedo
a palavra pela ordem ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
ter uma informação a respeito da condução dos traba lhos da Casa.
V. Exª recebeu, no gabinete da Presidência do
Senado Federal, lideranças de vários partidos, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, propondo
a CPMI do sistema fundiário. Precedia aquele reque rimento entregue a V. Exª requerimento do Senador
Arthur Virgílio, propondo uma CPI no Senado Federal.
Partidos indicaram nomes para a CPI do Senado Fe deral e alguns partidos indicaram também nomes
para a CPMI. O entendimento feito no gabinete de V.
Exª é que a CPMI prevaleceria sobre a CPI do Sena -
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do. Ficaria sem efeito, portanto, a CPI do Senado, em
favor da instalação de uma CPMI.
Peço a V. Exª que, no momento que considerar
adequado, nos informar se todos os partidos já indicaram nomes para a composição da CPMI, a fim de que
ela possa ser instalada a tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – A Mesa
providenciará com a sua Secretaria as informações e
as transmitirá a V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia Carepa, pela ordem.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é impossível deixar de pedir urgência ao requerimento que estamos encaminhando e que está sendo
assinado principalmente pelas Senadoras desta
Casa.
É preciso registrar a nossa indignação, a nossa
revolta, até porque, o fato de sermos minoria no Parlamento, não dá o direito a qualquer Parlamentar de
nos ofender, de ser grosseiro, de ser agressivo. Então,
não podemos permitir que isso aconteça, pois esse
tipo de atitude é completamente condenável. Um ci dadão como esse, na minha opinião, não mereceria
nem estar no Parlamento, pois não tem postura para
estar aqui.
Portanto, merece o repúdio não só das Senadoras e das Deputadas, mas de todos aqueles que acreditam que é o debate de idéias nos levará às melhores soluções, e não a agressão indiscriminada, a
agressão violenta, a agressão injustificável do Deputado Jair Bolsonaro à Deputada Maria do Rosário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – A urgência pedida por V. Exª já está dada. Tão logo o requerimento chegue à Mesa, será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Concedo a palavra ao Senador César Borges,
pela Liderança da Minoria.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Lí der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, agradeço ao Líder da Minoria, Senador
Efraim Morais, pela cessão deste tempo.
Sr. Presidente, falarei, mais uma vez, de um assunto que tem me trazido a esta tribuna e tem exigido
a procura de solução dos Senadores e dos Deputados baianos ligados à lavoura do cacau, tão importan te para o meu Estado e que já contribuiu tanto para o
desenvolvimento do nosso País.
Infelizmente, em lugar de solução, temos mais
um problema grave que foi criado contra essa cultura
e que precisamos resolver. Trata-se da Instrução Nor-
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mativa nº 11, do Incra, que estabeleceu como índice
de rendimento, por hectare, para o cacau, em caroço,
para todo o País 700 quilogramas, o equivalente a
46,66 arrobas por ano. E peço à Senadora Ana Júlia
Carepa, do Pará, que ouça este discurso, já que seu
Estado é um dos interessados na questão.
E nunca, na história da cultura do cacau, foi alcançada essa marca. Então, a persistirem esses valores as
fazendas poderão ser declaradas improdutivas porque
efetivamente nunca a lavoura alcançou esse índice. Isso
acontece com a Bahia, mas pode afetar lavouras tam bém do Pará e de toda a região Amazônica.
A fixação desse patamar, nas atuais circunstân cias de crise que enfrenta a cultura, em especial na
Bahia, vai significar que qualquer fazenda de cacau
em todo o Brasil será classificada como improdutiva
e, portanto, estará sujeita à desapropriação, porque
não há quem produza nesses níveis.
Para a Bahia, onde a praga da vassoura-de-bruxa
grassa sobre as áreas ainda não recuperadas pelo pro grama de recuperação da lavoura, essa instrução é um
verdade erro, que precisa ser corrigido imediatamente.
Mesmo aquelas áreas com plantas já recupera das, que ainda são um terço do total da área previsto,
também estão distantes da capacidade produtiva ple na, porque as plantas são novas, portanto, não che garam à maturidade.
Há poucos dias, o Senador Antonio Carlos Ma galhães fez um discurso, destacando que o Governo
Federal, por meio do Ministério da Fazenda, estaria
garantido a prorrogação do Pesa para a lavoura caca ueira na Bahia, de forma a incluir todos os produtores
que querem participar do programa, mas que estavam, infelizmente, na iminência de sofrer a perda de
prazo devido à burocracia, talvez até proposital, do
Banco do Brasil.
Precisamos, agora, mais do que nunca, que essa
questão seja resolvida porque foi montada uma verdadeira armadilha contra essa importante região do Estado da
Bahia, que é a região cacaueira.
Concedo um aparte à Senadora Ana Júlia Carepa.
A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Obrigada, Senador César Borges. Quero registrar que V.
Exª pode contar comigo – até anotei o número da ins trução normativa do Incra – para que possamos, jun tos, verificar essa situação. A Bahia é a maior produ tora de cacau, mas o Pará também é um Estado pro dutor de cacau...
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – E vários
outros Estados da região amazônica.
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A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Sim,
como vários Estados da região amazônica. Portanto,
temos todo o interesse em tratar dessa matéria, como
V. Exª testemunha, fizemos uma emenda para também incluirmos a nossa região no Funcacau.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço
a V. Exª pelo aparte, nobre Senadora Ana Júlia Carepa. Será de valiosa contribuição a participação de V.
Exª nesse assunto, podendo tratar junto ao Incra.
Inclusive, a Federação da Agricultura do Estado da
Bahia e a Federação Nacional de Agricultura estão
oficiando ao Ministro da Reforma agrária. Também
estamos fazendo isso por iniciativa própria, estamos
encaminhando esse tipo de problema ao Ministério
do Desenvolvimento Agrário, esperando que haja
sensibilidade do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), apesar de que essa situação
não é de responsabilidade do Governo atual. Essa
instrução normativa já tem algum tempo e precisa ser
modificada de imediato, porque senão essas fazendas que hoje estão fazendo um esforço muito grande
de recuperação poderão ser declaradas todas elas
improdutivas, porque adotaram um patamar fictício,
porque nunca a região produ ziu nesse pa tamar.
Con ce do um apar te à Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.
A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) –
Quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, Senador César Borges, e dizer que precisamos tratar
desse assunto com a profundidade merecida. Conhecemos alguma coisa em termos de fazendas cacaueiras, inclusive na Bahia, e acreditamos que elas têm
muito a dar e a contribuir para o Brasil. Então, não podemos permitir que haja equívocos nesse sentido. Por
isso também, conte conosco. Ninguém tem dúvidas
de que a reforma agrária é importantíssima e deve ser
tratada com a seriedade, a profundidade e a responsabilidade que merece, mas também com as cautelas
e os cuidados devidos, com certeza. Parabéns pelo
seu pronunciamento. Conte conosco.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Muito
obrigado, Senadora Serys Slhessarenko. Também
solicito a V. Exª que trate desse assunto com o Ministro Miguel Rossetto, para que efetivamente possamos
revogar a instrução ou fazê-la entrar em vigor daqui a
dez anos, quando espero – aí sim – que a região te nha condições de vir a alcançar os índices de produtividade preconizados por essa instrução normativa.
Continuando, Sr. Presidente, o cultivo do cacau
– que na Bahia chegou a empregar mais de 300 mil
pessoas – enfrenta uma grave crise econômica, que
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já se aproxima de duas décadas. Outra ameaça ainda
mais grave, a doença vassoura-de-bruxa, tem sido
combatida por quase uma década, e, recentemente,
algum tipo de resultado favorável tem aparecido.
Podemos lembrar que mais de três milhões de
baianos, moradores de 90 cidades do sul da Bahia,
dependem, direta ou indiretamente, da lavoura caca ueira. Além disso, de acordo com a Ceplac, Instituto
técnico sério, criado com recursos dos cacauicultores
e que presta excelentes serviços à região, ainda existem entre 60 mil e 80 mil pessoas empregadas no se tor. Esse número pode chegar a pelo menos 200 mil
trabalhadores, quando se completar por inteiro o pro cesso de recuperação dessa cultura.
Estamos num lento processo de recuperação.
Infelizmente, só há oito ou nove anos, como eu disse,
temos baseado essa recuperação numa estratégia
agronômica que é a substituição das plantas vulneráveis à vassoura-de-bruxa – doença mortal que pode erradicar a cultura – por clones resistentes, desenvolvidos
por pesquisadores da Ceplac e pelo próprio produtor,
que procurou a via tecnológica para a recuperação da
lavoura, por meio de experimentos de clonagem.
Além dessa estratégia agronômica, também travamos uma batalha econômica. Aí é que precisamos do
apoio das autoridades federais, principalmente do setor
econômico: do Banco do Brasil, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura e também do Ministério
da Integração Nacional, para que possamos destinar os
recursos necessários à sobrevivência dos produtores
pela viabilização dos custos para essa recuperação.
Ressalte-se que estamos bastante otimistas com os re sultados já obtidos até o momento.
Recursos públicos de cerca de R$200 milhões
estão investidos no trabalho de recuperação da lavou ra do cacau. Mais de 120 mil hectares foram recupe rados ou estão em via de recuperação, mas precisa mos chegar ao total de 300 mil hectares, conforme o
previsto pelo Programa de Recuperação da Lavoura
Cacaueira. Portanto, há um trabalho a ser feito para
que esses 180 mil hectares restantes possam ser efetivamente renovados.
Segundo estudo recentemente providenciado
pela Federação da Agricultura do Estado da Bahia,
em que se analisa uma série histórica de 12 anos
agrícolas com base em área plantada de 650 mil hec tares, constata-se que, mesmo nos seus melhores
momentos, a lavoura cacaueira na Bahia nunca che gou à produtividade máxima do índice fixado pela instrução normativa do Incra. O melhor rendimento por
hectare ocorreu na safra de 1986/1987, com
611kg/ha (ou 40,75 arrobas), muito abaixo dos 700
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kg/ha fixados pela instrução normativa. De acordo
com os produtores, naquela safra de 1986/1987,
ocorreu uma situação excepcional. Atualmente, o rendimento médio, baseado em duas safras seguidas, é
de apenas 278 kg/ha versus 700 kg/ha fixados pela
instrução normativa do Incra!
Como o processo de renovação da lavoura do
cacau é lento, estou trazendo aqui o pleito, o pedido, o
reclamo dos produtores para que a referida instrução
normativa ou seja revogada ou tenha pelo menos um
período de carência de dez anos para entrar em vigor,
contados a partir deste ano, para que a lavoura possa
recuperar sua capacidade produtiva efetivamente,
como esperamos. Estamos otimistas quanto a isso.
Os programas de apoio à cacauicultura, que
contam com a participação ampla do Governo Federal, comprovam que há uma rota para tirar essa lavoura da adversidade grave que se abateu sobre ela há
aproximadamente 20 anos. Essa compreensão está
presente inclusive no § 7º do art. 6º da Lei Federal
8.629, que prevê que se suspenda a apuração de produtividade para propriedades de região atingida por
obra fortuita, repentina e imprevista, como significou
para nós o surgimento, na região, da brutal doença da
vassoura-de-bruxa, oriunda, infelizmente, da própria
Amazônia.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
é essa a questão que trago à baila de forma urgente a
esta Casa, na tarde de hoje, pois a apreensão na re gião é grave, e é preciso – como já disseram duas Senadores ligadas à Região Amazônica, que também
apresenta o mesmo impacto diante de uma instrução
normativa dessa natureza –, envidar esforços no sentido de trazer tranqüilidade aos que estão produzindo,
gerando emprego, cumprindo seu papel de brasileiros produtivos.
É o que esperamos, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª pelo tempo concedido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, eu gostaria de reportar-me a um tema am plamente divulgado pelos meios de comunicação e
que repercutiu nesta Casa com bastante intensidade:
a decisão do Governo de vetar o projeto de lei que
permitia que recursos do Fundef fossem extensivos a
entidades assistenciais que prestam serviços a pes soas portadoras de deficiência física, particularmente
a crianças que têm acesso ao Ensino Fundamental.
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Preliminarmente, eu queria esclarecer um ponto
– e peço aqui o testemunho do Senador Osmar Dias,
Presidente da Comissão de Educação, do Senador
Hélio Costa e do próprio Senador José Jorge. A Co missão, quando discutia aquela proposição legislativa
originária da Câmara, identificou problemas legais na
concepção do projeto, sobretudo na precária divisão
entre o que era público e privado na designação dos
recursos do Fundef. Tanto era assim que havia um
substitutivo global ao projeto, do Senador José Jorge,
que não foi votado, independentemente da discussão
de mérito, porque a Comissão entendia que esse pro blema poderia ser equacionado na forma do projeto
de lei e que seria mais fácil promulgar imediatamente
aquele texto legal, para que ele não voltasse à Câma ra dos Deputados, postergando, portanto, uma deci são que, no mérito, os Senadores consideravam
oportuna.
Essa leitura foi a mesma de toda a área jurídica
do Governo, porque pareceres de todas as áreas fo ram contrários ao projeto. A questão fundamental era
um problema de consistência do texto legal.
Há, de outra parte, um debate de mérito: em que
medida os recursos do Fundef, que são destinados à
escola pública, deveriam atender entidades assisten ciais que prestam serviços a crianças portadoras de
deficiência que necessitam de atendimento especial?
Esse é outro debate de mérito, ou seja, a escola públi ca, que dispõe de poucos recursos, deveria preservar
seus recursos para os alunos que nela estão.
Dado que esse processo foi deflagrado, a orien tação do Presidente Lula ao Ministro da Educação e
ao Líder do Governo foi muito clara: precisamos en contrar uma alternativa em caráter emergencial, por que é indispensável assegurarmos o acesso à esco la, de preferência à escola pública, das crianças portadoras de deficiência.
No ensino fundamental, na escola pública, há 239
mil crianças portadoras de deficiência. Portanto, já são
atendidas pelos recursos do Fundef. A escola tem desenvolvido uma política de inclusão social para que tais
crianças sejam tratadas no ambiente escolar como ci dadão que tem acesso à escola, que pode progredir,
crescer e desenvolver-se. Há 209 mil crianças nas entidades assistenciais, a exemplo das Apaes, que prestam
serviço de atendimento especializado.
A Comissão e o Governo querem que essas 200
mil crianças que ainda não estão na escola pública
possam também ser atendidas por recursos públicos
para melhorar a qualidade do atendimento e apoiar
essas entidades que vêm desenvolvendo esse tipo de
serviço. Quero destacar que instituições como a Apae
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são reconhecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Elas atendem às crianças portadoras
de deficiência gratuitamente, e esses dois requisitos
são fundamentais para caracterizar que apesar de
serem instituições de natureza privada são entidades
não governamentais que têm um sentido público, mui tas vezes motivadas por uma vocação missionária, de
solidariedade, de fraternidade, de pessoas que se dedicam com muita sensibilidade a esse serviço.
Ora, se o Estado tem poucos recursos em equipamentos, prédios, contratação de pessoas especializadas, treinamento, é mais racional que durante um
período da nossa História o Estado transfira recursos
para essas entidades para que o atendimento dessas
crianças ocorra de forma competente buscando sempre a inclusão social na escola pública.
O art. 60 da LDB é muito claro. Ele reconhece a
possibilidade de “recursos públicos para instituições
especializadas dessa natureza, desde que a perspectiva seja o ingresso na escola pública”. Isso é o
que pretende o Governo e, seguramente, o Congresso Nacional. Fizemos, em função dessa análise, dessa perspectiva e desse compromisso de Governo
uma reunião do Ministro da Educação com o Presidente da Comissão, Senador Osmar Dias, autor do
projeto, com o Senador Flávio Arns, Relator da matéria, e o Senador Hélio Costa, todos diretamente envolvidos com o debate. O Governo estabeleceu um
compromisso com o Senado e com o Congresso Nacional: editará, em uma semana, uma medida provisória que terá dois aspectos fundamentais. Primeiro:
estimular a inclusão social das pessoas portadoras
de deficiência física no mercado de trabalho – outra
dimensão fundamental da cidadania –, usando recursos do BNDES para aperfeiçoar, aparelhar, adaptar
as empresas para que essas pessoas possam lá tra balhar. De outro lado, pretende treiná-las, se for necessário, para estimular as empresas, dentro de uma
perspectiva de responsabilidade social, a cumprirem
a cota – recomendação do Poder Legislativo –, para
que pessoas portadoras de deficiência física trabalhem especialmente nas grandes empresas do Brasil.
Segunda dimensão da medida provisória: os recursos
necessários para que as 209 mil crianças que estão
nas entidades assistenciais e fora da escola pública
recebam o valor equivalente ao que recebem, per capita, do Fundef as crianças portadoras de deficiência
que estão na escola pública. Atualmente são 239 mil.
As duas receberiam o mesmo recurso, mediante convênios. O recurso viria sempre de um ente federativo
– Governo de Estado ou Município – e seria distribuído por convênios com essas instituições.
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Há duas opções. Essa alternativa pode ser feita
pelo Fundef ou por meio de emenda no Orçamento.
Se for necessária uma emenda no Orçamento, o Se nador Osmar Dias, Relator da matéria, ira apresen tá-la, e seguramente a Comissão aprovará os recur sos necessários para que esse atendimento ocorra. O
Senador Osmar Dias elaborou um projeto de lei muito
interessante que fixa a meta de até 10% do Fundef
para esse tipo de atendimento. Se for possível legal mente – e julgamos sê-lo –, faremos isso pelo Fundef.
O Ministro assumiu o compromisso de editar
essa medida provisória que atenderá as 239 mil cri anças, pois todas serão atendidas no ano que vem.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Senador
Aloizio Mercadante, concede-me V. Exª um aparte?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Assim que concluir meu pensamento, Senador
Magno Malta.
No projeto da Fundeb, que será entregue ao
Congresso Nacional, até o dia 15 de dezembro, a ma téria será equacionada definitivamente.
Por isso, agradeço ao Senador Osmar Dias a
contribuição competente, séria e responsável ao bus car uma solução, e também aos Senadores Flávio
Arns e Hélio Costa, representantes da Comissão, que
tiveram participação decisiva nesse entendimento,
assim como ao Ministro Cristovam Buarque.
Ressalto que o Governo, no mérito, sempre es teve de acordo com a concepção dessa política, em bora acreditasse que havia, sim, problemas legais no
encaminhamento da opção feita. Creio que estamos
corrigindo esse problema, assegurando não apenas
uma política temporária, pois não havia esse tipo de
cobertura até então – essa é uma inovação no atendi mento das crianças portadoras de deficiência física –,
mas também dando uma solução definitiva por meio
da lei do Fundeb.
Concedo o aparte ao Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Senador
Aloizio Mercadante, V. Exª fez muito bem ao vir à tri buna para explicar tecnicamente o comportamento do
Governo nessa questão, para evitar que tenhamos de
conviver com o dissabor, porque a lei diz que todo cidadão é honesto até prova em contrário. Não pode mos crucificar as pessoas antes de conhecermos, de
fato, com profundidade, as razões pelas quais agiu de
determinada maneira.
É difícil imaginar que um homem como o Presidente
Lula seja um tirano, seja um covarde, seja como Hitler, e
esteja disposto a massacrar os menos favorecidos e, acima de tudo, as crianças portadoras de deficiência.
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Penso que a fala de V. Exª vai ao encontro do
que deseja a sociedade brasileira e aqueles que
vêem a TV Senado, que também têm dificuldade de
acreditar que o Presidente Lula tenha esse caráter,
essa disposição maldosa, de praticar o mal contra crianças deficientes. É verdade que a vida de todos nós
tem as suas contradições. É por isso que Paul Richter
escreve com muita sabedoria que “só os tolos não
mudam.
Quando entramos num processo de mutação é
verdade que muita coisa fica para trás. Os anos vividos
nos ensinam muita coisa. Quando envelhecemos amadurecemos e algumas coisas que fizemos no passado
já não mais fazemos em nosso presente, nem as faremos no futuro. No entanto, este não é nem o passado e
nem o presente do Presidente Lula: um comportamento
tirano de querer massacrar pobres deste País, principalmente crianças portadoras de deficiência. Então, a fala
de V. Exª só faz coro com os milhares de telespectadores da TV Senado, os formadores de opinião que lêem
jornais, revistas e estão em contato com a política brasileira, e que têm dificuldade, como nós, de acreditar que
essa seja uma atitude premeditada para prejudicar alguém. Quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento e
pelo esclarecimento que, sem dúvida alguma, põem fim
a essa questão, porque temos um Presidente humano.
Sua Excelência pode cometer seus erros, mas tirano
não é.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Muito obrigado, Senador Magno Malta.
Concedo o aparte ao Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Aloizio Mercadante, confesso-lhe que me sinto honrado em apartear V. Exª. Este assunto que o levou à tribuna como Líder do Governo chocou demais a opi nião pública brasileira; penso que ninguém pode tapar
o sol com a peneira. Eu, que venho do Mato Grosso
do Sul, já recebi, hoje, três telefonemas e um telegrama, com pedidos encarecidos nesse sentido. Recebo
muitas missivas, muitos pleitos de entidades filantrópicas, principalmente das Apaes e outras que cuidam
de portadores de deficiência física. O pedido é de
transporte – uma perua para levar crianças à escola,
uma ambulância –, de reforma de prédio, de ajuda
para pagar aluguel. Acredito no propósito, porque ninguém pode ter outro que não o de atender; é tão hu manitário que ninguém duvida de nada, mas sabemos o que é uma tramitação legislativa. Esse projeto,
por exemplo, veio da Câmara para o Senado e foi encaminhado, com esperanças, para o Presidente da
República, mas pelas razões que V. Exª está a apon tar ao País, houve o veto, que para ser derrubado pre-
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cisa de dois terços dos votos da Casa. O Governo, a
meu ver, tem um meio que V. Exª, ao permeio de sua
fala, abordou. Não vamos demorar para fazer isso. Só
existe um caminho. Editam-se tantas medidas provi sórias, então creio que haveremos de encontrar uma
solução rápida por meio de uma medida provisória
preconizada, parece-me – desculpe-me, cheguei no
meio de seu discurso –, por V. Exª. Isso tranqüilizaria
o País e as entidades filantrópicas que têm registro no
Conselho Nacional de Assistência Social e que são
atendidas por pessoas da sociedade que não têm
nem remuneração. Cumprimento V. Exª, e o meu ape lo é para que tudo seja feito por meio de uma medida
provisória, porque o assunto é realmente urgente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Ramez Tebet, esta foi, exatamente, a orientação do Presidente da República: que se edite uma
medida provisória no prazo máximo de uma semana.
Tratamos com a Assessoria do Senador Flávio
Arns e do Senador Osmar Dias, com os Consultores
da Casa e com a Assessoria Jurídica do Governo
para reunirmos toda a bagagem da Comissão para a
construção dessa medida provisória que, além de re solver o problema das 209 mil crianças que estão nas
entidades assistenciais do tipo das Apaes, também
pretende avançar na discussão da inclusão no merca do de trabalho.
Antes de conceder o aparte ao Senador Osmar
Dias, gostaria de lembrar que Franklin Delano Roosevelt era paraplégico, que Pedro Moreira Salles, Presi dente do Unibanco, é paraplégico, que Stevie Wonder
é cego e todos deram grandes contribuições, cada
um na sua área, para a sociedade. Portanto, devemos
trazer essas crianças para a escola, dando-lhes con dições de crescer, progredir e serem estimuladas,
pois são talentos, com habilidades específicas – a
pessoa portadora de deficiência desenvolve outras
sensibilidades e habilidades que precisamos valori zar e resgatar. E tenho certeza de que a política ino vadora que estamos implantando seguramente trará
isso ao País.
Concedo o aparte ao Senador Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Fazendo
soar a campainha.) –Gostaria de pedir a colaboração
dos Srs. Senadores, pois o tempo do Senador Aloizio
Mercadante está quase findando. Portanto, como vejo
que há vários Senadores desejando participar do de bate, peço que sejam rápidos nos apartes a fim de
que possamos concluir dentro do prazo regimental.
Muito obrigado.
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O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Sr. Presidente,
meu aparte será do tamanho de um aparte mesmo.
Como Presidente de Comissão, eu não poderia, neste
momento, calar-me diante da repercussão que teve o
fato. Durante o processo de discussão do projeto de lei
na Comissão de Educação, o Senador José Jorge apresentou voto em separado alertando-nos sobre possíveis irregularidades que pudessem levar à conseqüência
do veto, como aconteceu. Gostaria de ser justo. Os pa receres emitidos pelos Ministérios, pelas Assessorias
dos Ministros, foram equivocados, porque disseram que
o problema era também em relação ao desequilíbrio fiscal. E não dá para concordar com isso; realmente houve
um equívoco dos assessores dos Ministros. E eles se
reportaram a uma pequena ilegalidade que havia no
projeto, mas isso já havia sido discutido na Comissão de
Educação, que tomou a decisão de aprovar o projeto
como estava, a fim de que não voltasse à Câmara.
Então, quero apresentar uma questão de justiça. O Presidente recebeu o projeto para assinar, com pareceres
contrários, e talvez tenha se baseado apenas neles,
sem prestar atenção no absurdo que havia ali – 8 mi lhões destinados à nobre ação de permitir a educação
dos portadores de deficiência é muito pouco dinheiro
para um País que fala tanto em inclusão social. Esse é
um ponto que quero deixar claro. A solução encontrada
hoje, na reunião, foi a de que eu apresente amanhã, na
Comissão de Assuntos Sociais, uma emenda de 50 milhões para resolver emergencialmente o problema, ou
seja, para o ano que vem. Já solicitei que essa emenda
seja elaborada, vou apresentá-la amanhã na Comissão
de Assuntos Sociais e aguardar, evidentemente, a edição da medida provisória que dará a solução definitiva
ao problema. Sugiro, ainda, que o meu projeto de lei,
que está em tramitação no Senado, seja aproveitado
pelo Governo, porque ele tem a solução. Ele flexibiliza
10% dos recursos do Fundef para que Prefeitos e Governadores os apliquem em entidades de assistência,
inclusive Apaes. Portanto, essa é uma solução que
pode ser definitiva e está contida no projeto de lei que
apresentei.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Agradeço, Senador Osmar Dias.
Concedo o aparte ao Senador Flávio Arns.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador
Aloizio Mercadante, penso que a tentativa que acon teceu hoje à tarde no gabinete de V. Exª, com a participação do Ministro da Educação, da Comissão de
Educação, do Senador Hélio Costa é boa, correta e
positiva. Realmente, é possível achar um caminho
para incluir no Fundef o portador de deficiência que
esteja em escola especial. Essa é uma das alternati-
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vas buscadas. Quero, principalmente, falar do com promisso que já envolve a própria Câmara dos Depu tados, de que, na próxima terça-feira, o texto já estará
redigido, como V. Exª sugeriu, envolvendo os Deputa dos, para que o leiamos com calma e, na quinta-feira,
seja editado. É importante haver esse entendimento e
esse diálogo no Congresso Nacional para não ocorre rem percalços na seqüência. Parabenizo V. Exª pela
condução do trabalho e oxalá cheguemos a bom termo, beneficiando, sem dúvida, uma das áreas mais
sensíveis do nosso País e dando a atenção adequada
ao portador de deficiência.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Senador Flávio Arns, V. Exª talvez seja, nesta
Casa, o homem público mais dedicado, ao longo de
toda a vida, a essa causa. Nada do que ocorreu no
Congresso, nos últimos anos, referente a políticas pú blicas, de reconhecimento, de valorização, de cidada nia dos deficientes deixou de ter a participação decisi va de V. Exª.
Portanto, como companheiro, sinto-me muito
honrado de conviver com V. Exª, pela sua firmeza, co erência e determinação. Tenho certeza de que a participação de V. Exª, bem como a dos Senadores Osmar
Dias, Hélio Costa e de outros Senadores da Comis são, foi absolutamente decisiva para a solução que
estamos construindo.
Concedo o aparte ao Senador Hélio Costa.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Senador Aloizio Mercadante, quero apenas cumprimentar V. Exª
pela maneira brilhante com que conduziu esses en tendimentos e deixar muito claro que, desde o primei ro momento em que este assunto foi levantado, discu tido e, depois, como projeto de lei, chegou à Comis são de Educação do Senado, V. Exª se manteve a par
dos entendimentos, das negociações, e apoiou a po sição da Comissão. Aprovamos o projeto de lei no primeiro e no segundo turnos na Comissão de Educa ção, e depois o trouxemos para o plenário do Senado,
no qual foi aprovado também por unanimidade. V. Exª
esteve sempre favorável à decisão da Comissão de
Educação; da mesma forma, o Senador Flávio Arns,
que foi o Relator desta matéria na Câmara dos Depu tados. Quando o projeto de lei chegou ao Senado, S.
Exª veio até a mim – escolhido que foi como Relator
da matéria na Comissão – para que encontrássemos
um caminho adequado, a fim de que o assunto não se
delongasse ou voltasse para a Câmara. Encontramos
a solução para que o assunto não regressasse à Câ mara dos Deputados, mas, infelizmente, um detalhe
técnico, que precisa sempre ser ressaltado, motivou,
sim, o veto do Presidente da República. Em nenhum
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momento, houve intenção do Presidente da República de vetar este projeto de lei exclusiva e puramente
por falta de recursos – o que seria um absurdo. O Presidente, tão logo ficou sabendo que haveria resultados negativos com relação ao veto apresentado, propôs-se imediatamente a reconsiderá-lo, a encontrar
uma solução,e, ontem, à tarde, pediu ao Ministro Cristovam Buarque que fosse ao seu gabinete hoje. Também foi convidado o Presidente da Comissão para
que pudéssemos, juntamente com V. Exª, remediar o
problema. E a solução foi encontrada. Assim, parabéns a V. Exª, parabéns ao Senador Flávio Arns e a
todos aqueles que contribuíram para a solução, que
atenderá, principalmente, às crianças portadoras de
deficiência física.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Concedo um aparte ao Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador Aloizio Mercadante, o trabalho realizado pelas
Apaes e por outras entidades de assistência às pes soas por tadoras de deficiências no Brasil é um trabalho que, na verdade, substitui a obrigação do Estado,
do Poder Público. Que isto fique bem claro: as Apaes
fazem o que os Governos deveriam fazer, os Governos Estaduais e Federal. O projeto que está em dis cussão é de autoria do Deputado de Minas, Gerais
Eduardo Barbosa, do meu Partido, PSDB. Este projeto se insere na preocupação de dar melhores condições de funcionamento. São diversas Prefeituras que
não têm como emprestar professores, colocando-os
à disposição das Apaes, sem ter como descontá-los
no Fundef. Portanto, esse é o ponto importante. Acredito que a solução a que se está chegando é a ade quada, é uma boa solução, mas isso só mostra tam bém a importância do trabalho da Oposição, da Oposição construtiva. O Senador Flávio Arns é o Presidente da Subcomissão de Portadores de Necessidades Especiais do Senado, uma subcomissão da Co missão de Assuntos Sociais, da qual sou Relator – inclusive, hoje haverá uma reunião extraordinária para
se discutir esse assunto. Não é o primeiro nem será o
último assunto que trata de produzir melhores condições de cidadania para as pessoas portadoras de deficiência, mas é importante realçar que foi exatamente o alerta dado pela imprensa brasileira e pela Oposição, juntamente com outros membros da área de
apoio do Governo, que possibilitou que chegássemos
a essa solução rápida que, espero, seja rápida realmente, que não fique apenas na promessa. Que essa
proposta de uma semana seja realmente cumprida.
Ainda lembrando: o Senado brasileiro está dando um
belo exemplo também nessa área, porque há um pro-
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jeto de adequação das instalações da Casa, feito pelo
nosso Presidente José Sarney, para que possamos
dar aos portadores de deficiência condições melho res de acessibilidade e de trânsito dentro do nosso
Congresso.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Senador Eduardo Azeredo, sou testemunha sobretudo da participação construtiva e responsável de
V. Exª, na condição de um Senador de Oposição, de
buscar políticas públicas no contraditório, no debate,
na divergência, mas com responsabilidade social.
Convido V. Exª e o Deputado Eduardo para estarem
conosco na leitura desse texto da medida provisória,
antes da sua promulgação, para que estejamos de
comum acordo com o Congresso Nacional.
Por último, quero dizer que, em momento algum,
ocupei esta tribuna para assumir um compromisso
que não tenhamos cumprido. Portanto, cumpriremos,
integralmente, a determinação do Presidente da Re pública, que tem uma sensibilidade social única e que
sabe que 47% das crianças hoje que necessitam de
atendimento especial estão freqüentando escolas
como as Apaes, e 53% já estão nas escolas públicas.
Nossa política é trazer todos para as escolas públi cas, mas, enquanto isso não for possível, essas instituições, que atendem de graça e que têm registro no
Conselho Nacional de Assistência Social, terão, sim,
o apoio do Governo.
Infelizmente, ao longo da história, essas crian ças não despertaram a sensibilidade necessária por
parte dos governos para que houvesse políticas públi cas que as beneficiassem.
Tenho certeza de que, no futuro, parte desses
talentos estará neste plenário, estará nas instituições
públicas e privadas ajudando decisivamente a cons truir esta Nação como cidadãos plenos com habilida des especiais. Elas serão, por meio da escola, da
educação e da cultura, formadas para a consolidação
da Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador José Jorge e, em
seguida, ao Senador José Agripino, como Líder.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de dar uma
pequena explicação sobre a questão levantada pelo
Senador Aloizio Mercadante, que ocorreu na Comis são de Educação do Senado Federal.
Efetivamente, havia a discussão deste projeto,
que faria com que recursos do Fundef fossem aplica -
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dos também na educação especial, por intermédio
das instituições privadas, as chamadas Apaes. Como
entendi que o projeto merecia alguma melhoria, pedi
vista do mesmo e, posteriormente, apresentei um
voto em separado.
Apesar de eu ter feito isso, em nenhum momento
concordei que havia razões para que o projeto fosse vetado, principalmente tendo em vista as razões que foram
expostas no veto, de que o projeto não atendia ao interesse público, em primeiro lugar; e, em segundo lugar,
que ele consumia recursos e que, portanto, aumentaria o
déficit público ou diminuiria o superávit primário. As alegações que fiz no meu voto em separado, que foram consideradas válidas por toda a Comissão, foram mais no
sentido operacional. Em primeiro lugar, do ponto de vista
de colocar, de uma forma mais clara, a justificativa do
projeto para mostrar que ele era legal e constitucional.
Inclusive, o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é exatamente o que criou o Fundef,
em lugar nenhum faz referência de que o dinheiro deve ir
para o ensino público; ele estabelece que deve ir para o
ensino fundamental, mas não especifica se público ou
privado. Na LDB, também consta que esse tipo de instituição, como a Apae, também pode usar esses recursos.
Contudo, considerei que a justificativa do proje to, da forma como estava, poderia gerar alguma complicação. Portanto, modifiquei a justificativa para tor nar mais claro para aqueles que posteriormente fos sem examiná-las, a fim de evitar um problema como
esse que ocorreu.
Em segundo lugar, fiz duas modificações no
projeto no sentido de aperfeiçoá-lo. A primeira, para
aumentar a diferença entre o ensino especial e o normal, porque o primeiro é mais caro e, portanto, deveria receber os recursos; e a segunda, do ponto de vista operacional, para que ficasse claro que esse dinheiro viria diretamente do Fundef para a conta de cada
uma dessas escolas.
Não estava claro no projeto de onde sairia o dinheiro, se iria para o Estado ou para o Município;
quem mandaria exatamente para as instituições pri vadas, no caso, as Apaes, em sua maioria.
Portanto, Sr. Presidente, na realidade, fico satisfeito de que hoje o Senador Aloizio Mercadante tenha
se reunido com alguns membros da Comissão de
Educação, membros que fazem par te da Bancada do
Governo. Infelizmente, nós, que somos da Bancada
da Oposição, não tivemos também oportunidade de
discutir o projeto juntamente com os membros da
Bancada do Governo. Mas, na verdade, vamos discuti-lo quando chegar ao plenário.
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Mas, o mais importante de tudo isso é que seja
resolvida a situação das crianças que precisam de
ensino especial. Se a discussão é com A ou B, se ha verá ou não veto, penso que isso não é relevante. O
mais relevante é que esse projeto seja corrigido ou
por medida provisória – eu mesmo me comprometi na
Comissão de que, se aprovado o projeto, apresenta remos outro, fazendo a correção devida.
Entendo que tudo isso é irrelevante. O mais im portante é que seja cumprida a promessa do Líder
Aloizio Mercadante, de que virão os recursos para as
Apaes e escolas de ensino especial.
Em segundo lugar, que se olhem com mais de talhe esses projetos. Quando estiverem tramitando
aqui e na Câmara, que a Liderança do Governo – no
caso a Liderança do PT ou dos Partidos que apóiam o
Governo – os examine na Comissão de Educação e
em outras Comissões, para que eles não cheguem no
Governo e sejam vetados.
Outros projetos passaram pela Comissão de
Educação. Outro dia mesmo, fui contrário a um e
apresentei voto em separado nesse sentido. A própria
Liderança do PT também foi contra. Na hora, entre tanto, a maioria dos Deputados votaram a favor, e
esse projeto vai resultar nesse mesmo tipo de proble ma. Cria bolsa de estudo para o ensino superior. Surgirá o mesmo tipo de problema; depois virão aqui os
Líderes, vêm “a”, “b”, ou “c” dizer que foi vetado por
isso ou por aquilo.
Então, faz-se necessária uma correção, para
que isso não ocorra mais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a oportunidade de prestar esses es clarecimentos.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Jorge,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra.
Serys Slhessarenko, suplente de Secretário.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Peço a pala vra pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko) –
Com a palavra o Senador Osmar Dias, pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, o Senador
José Jorge citou a Comissão de Educação e também
falou que o Senador Aloizio Mercadante e o Ministro
Cristovam Buarque reuniram-se com os Senadores da
base do Governo e que os Senadores da Oposição não
tiveram a oportunidade de participar da reunião.
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Sou do PDT, que não faz parte da base do Go verno e é um Partido independente nesta Casa. Estive na reunião, a convite do Ministro Cristovam Buarque e do Senador Aloizio Mercadante, como Presidente da Comissão de Educação.
E quero aqui fazer um esclarecimento: citei aqui
o Senador José Jorge, dizendo que S. Exª havia alertado sobre a necessidade de aperfeiçoamento do projeto, principalmente em relação à justificativa, para
que não ocorresse o risco de ser vetado. O que eu
quis dizer é que a Comissão de Educação teve, sim –
estou falando como Presidente da Comissão de Educação –, responsabilidade pela decisão.
Vejo aqui o Senador Tião Viana, Líder do PT.
Estou sendo justo e sincero, porque não gosto que se
utilize, muitas vezes, um equívoco cometido, que acaba virando uma bola de neve. Aí, sempre haverá um
culpado maior.
Não estou aqui, em absoluto, tirando a responsabilidade do Governo de ter vetado. Não estou tirando, em absoluto, a responsabilidade dos Ministérios
que deram pareceres contrários ao projeto, principalmente pelos argumentos utilizados nos pareceres,
que são argumentos ridículos, pois afirmam que R$8
milhões poderiam acarretar o desequilíbrio fiscal da
União. Isso é inaceitável!
No entanto, também não podemos simplesmente
dizer que o Presidente Lula – e aqui não estou falando
como Senador da base aliada – cometeu um crime contra as pessoas portadoras ao vetar o projeto.
Eu gostaria de perguntar a qualquer das Srªs e
Srs. Senadores, àqueles já foram Governadores,
àqueles que já assumiram um cargo no Poder Executivo: se tivessem à sua frente um projeto para ser
apreciado com quatro pareceres contrários – pareceres jurídicos de Ministérios afins àquela matéria, Ministério da Fazenda –, será que alguém aqui jogaria
os pareceres no lixo? Contrariando os pareceres, homologariam o projeto? Sancionariam o projeto? É a
pergunta que faço, porque precisamos ser justos.
Estou falando como Presidente da Comissão.
Porque assisti aos debates, presidi a reunião e vi o
apelo feito pelo Senador José Jorge, um dos Senadores mais atuantes e que mais entende de educação
na Comissão. E S. Exª alertou. O que S. Exª disse em
relação à justificativa foi exatamente o que os assessores dos Ministros e os Ministros utilizaram como argumento para recomendarem o veto, além de terem
dito a bobagem de que aquilo provocaria um desequilíbrio fiscal.
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Mas faço questão, Srª Presidente, de colocar
isso aqui, de forma clara, justa e transparente: da ma neira como o projeto foi colocado diante do Presiden te da República, não encontrou Sua Excelência outra
alternativa a não ser vetá-lo.
É preciso também fazer justiça: o Senador Flá vio Arns levantou a questão na Comissão de Educa ção, e nós todos da Comissão de Educação – os da
Oposição, os independentes, os do Governo – busca mos juntos uma solução. A solução que está sendo
encaminhada pode não ser igual ao projeto de lei que
nos daria uma segurança absoluta de que este as sunto estaria resolvido.
Entretanto, esperaremos até semana vem. Aqui,
estamos dando um crédito, porque eu, como Presi dente da Comissão, voltarei à tribuna para criticar e,
aí sim, dizer que o Presidente é responsável se uma
medida provisória não chegar a esta Casa corrigindo
aquele problema de ilegalidade. Mas, no mérito, deve rá considerar que não haverá aplicação de um centavo a mais da União, porque são recursos do Fundef,
que já estão à disposição dos Estados e Municípios,
como já disse de forma insistente o Senador Flávio
Arns – e com razão, porque S. Exª entende do assun to. Esses recursos já estão à disposição e apenas
abrigaríamos esses jovens por tadores de deficiência,
que poderiam também ser assistidos com recursos
do Fundef.
Eu mesmo apresentei um projeto de lei que está
tramitando. E a base do Governo não deixou votar,
porque há sempre o argumento que o Fundeb vai ser
a solução de todos os problemas do Ensino Funda mental e vai estender os benefícios para a educação
especial. Entretanto, propus que 10% dos recursos do
Fundef sejam flexibilizados para atender à educação
especial, às Apaes. O próprio Senador Flávio Arns
disse que esse é um projeto bom, que poderia servir
de solução.
Então, estou sugerindo que o Governo aproveite
a idéia do projeto, que não permite votar, para colocar
lá na proposta do Fundeb, que, segundo o Ministro
Cristovam Buarque, estará nesta Casa até o dia 15 de
dezembro.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko) –
Concedo a palavra ao Senador José Agripino, Líder
do PFL. V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí der. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, Senador Hélio Costa, creiam-me V.
Exªs que nada me faz mais feliz do que ver o confron -
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to político, o debate, os argumentos e as evidências
produzirem resultados. Devo confessar a V. Exªs e à
Srª Presidente, Senadora Serys, que estou vivendo
um momento feliz. Feliz pela ação dos meios de co municação, pela denúncia da Oposição, pelo confronto, pelo debate; duas enormes injustiças foram corrigidas de sexta-feira para cá.
Na sexta-feira, cheguei aqui de manhã, depois
de ter assistido ao noticiário Bom Dia Brasil, revoltado por ouvir e ver as manifestações do Ministro Berzoini negando-se a pedir desculpas aos idosos com
mais de 90 anos pelo fato de lhes obrigar a ficar nas filas do INSS para mostrar que estavam vivos. Disse
ele que havia suspendido o procedimento, instado
pelo Ministério Público e por Membros Parlamentares
da base do Governo, mas que não pediria desculpas.
Aqui chegando, encontrei vários companheiros,
todos da Oposição, batendo na tecla da injustiça. E fui
um dos que disse que assistia ao Ministro o direito de
não pedir desculpas. S. Exª responderia perante a sociedade com relação àquela truculência que ele esboçava. Mas que, se o Presidente da República, que tinha uma avaliação muito melhor do que a do seu Go verno, quisesse se manter popular, ele teria de assumir o papel de pedidor de desculpas aos idosos com
mais de 90 anos.
Senadora Serys, V. Exª deve ter visto, como eu
vi, as imagens de senhoras velhinhas, entrevistadas.
Nunca tinham visto uma câmera de televisão perto
delas. Viravam-se de lado e diziam: mas como? Por
que me obrigam a vir aqui? O meu tempo é para comprar o meu remédio, que já tenho dificuldade de comprar, porque venho aqui uma vez por mês para receber o meu dinheiro. São R$240,00. Cenas de cortar
coração: velhinhos em cadeira de rodas, outros che gando de táxi, pagando a corrida que não poderiam
nem deveriam pagar.
Fiz aquela manifestação desabafo, esperando
que o Governo tomasse providências, que o Ministro
Ricardo Berzoini se negou a tomar, porque não pediu
desculpas. Mas logo depois veio a ordem superior e o
Ministro pediu desculpas, e a ordem para que os ido sos não entrassem na fila também apareceu, e o as sunto ficou resolvido. Ontem ocorreu mais uma pérola, que eu reputo pérola de perversidade de um governo em quem tantos acreditaram tanto. Os estudantes, os alunos excepcionais, alunos das APAEs do
Brasil inteiro estavam beneficiados por um projeto
que V. Exª, Senadora Heloísa Helena, eu próprio, os
Senadores Papaléo Paes, Serys Slhessarenko, Hélio
Costa, Eurípedes Camargo, Eduardo Azeredo, Rodolpho Tourinho, todos nós votamos. Foi unanimidade
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que os alunos especiais, de escolas privadas, de
APAEs, fossem incluídos na estatística a ser benefici ada pelo Fundef. Ninguém jamais esperava que o projeto, chegando ao Palácio do Planalto, por razões co locadas lá, contrariasse o interesse nacional e seria
vetado pelo Presidente da República. Um projeto
aprovado pela unanimidade dos Senadores foi vetado
numa canetada pelo Presidente. Aí, mais uma vez, a
Oposição, os meios de comunicação e a sociedade
verbalizaram a situação, e hoje o Senador Aloizio
Mercadante traz a boa nova do recuo, em boa hora,
do Governo.
Senadora Heloísa Helena, se não fossem os
nossos protestos, os velhinhos de 90 anos ainda es tariam nas filas do INSS e, também, o projeto das
APAEs, vetado pelo Presidente Lula. Portanto, a ação
política daqueles que têm a obrigação de verbalizar
os fatos à sociedade está produzindo resultados, e
sou, neste momento, um político feliz pelo fato de ter
participado ativamente das manifestações de protes to e de ver produzidos os resultados não para mim,
mas para integrantes da sociedade civil brasileira.
Nessa linha de raciocínio, Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, manifesto uma preocupação. Foi lida
hoje, e está travando a pauta, a MP nº 130, que trata
de algo aparentemente maravilhoso: a concessão de
financiamentos para a aquisição de bens, por parte
de pessoas, com desconto em folha. Maravilha! Apla usos! Palmas! Será que é apenas isso ou há coisas
pelo meio, comissões indesejáveis e participações in convenientes de organismos? Esse assunto precisa
ser discutido.
A MP nº 135, que acabou com a cumulatividade
da Cofins, no primeiro momento foi aplaudida fervoro samente por todos nós e por mim também, Senador
Hélio Costa. Mas será que essa medida provisória
significa exatamente isso ou aumenta a carga tributá ria? Qual é o instrumento eficaz para se dirimir a dúvi da? Está prevista no Regimento a reunião da Comis são Mista, Câmara e Senado, para estudar o assunto.
Quero fazer um alerta aqui. Na segunda-feira,
tive um encontro produtivo, afável, franco e sincero
com o Líder do Governo, Senador Aloizio Mercadan te, para tratarmos das reformas da Previdência e Tributária. Num dado momento, entendemos que existe
uma forma de estabelecer uma câmara de descom pressão em torno da MP nº 135, que havia provocado
a retirada da oposição da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, na semana passada, criando
uma tensão desnecessária nas relações do Governo
com oposição. A melhor forma de esclarecermos o
assunto da MP nº 135, que na minha opinião é um as-
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sunto explosivo, complicado, do interesse da sociedade e pernicioso aos prestadores de serviço – se a MP
for aprovada como está proposta, vai desempregar
pessoas, acrescentar alguns milhares de desempregados aos já setecentos mil desempregados deste
Governo –, o ideal é que se reúna a comissão, que já
está indicada. Fizemos um pacto na segunda-feira,
hoje é quarta, para que a reunião se fizesse de imediato. Ontem a Comissão tentou se reunir, mas é incrível, Senadora Heloísa Helena, que o acordo proposto
pelo Governo foi boicotado pelo Governo. Aqueles
que formam as bancadas do PFL, do PDT, do PSDB,
na Câmara e Senado, estavam na Comissão. Eu e o
Senador Arthur Virgílio estávamos lá – e nem éramos
membros da Comissão – o Deputado José Carlos
Aleluia, o Deputado Líder do PFL, o Deputado Jutahy
Magalhães, todos os membros, Deputados e Senadores da Comissão Mista, para discutir a Medida Provisória 135, todos estavam lá. Infelizmente, da Base
do Governo não estava ninguém, e deliberadamente,
porque não queriam estar.
Muito bem! A Medida Provisória 135, na minha
opinião, tem que ser exaustivamente discutida, por que está baseada nos mesmos princípios da Lei
10.637, que instituiu o fim da cumulatividade do Pro grama de Integração Social (PIS), que fez com que
aqueles que, cumulativamente, pagavam 0,65%, passassem a pagar não mais numa cadeia sucessiva
esse percentual, sem créditos, mas numa única vez
1,65%. Aparentemente, uma boa medida. A Lei
10.637 era proposta como uma lei que objetivava neutralidade tributária, isto é, não haveria aumento de
carga tributária. O que é fato e que a prática mostrou
foi que o aumento da alíquota de 0,65% para 1,65%,
cujo cálculo foi feito em função de uma base tributária
que não considerava a tributação sobre produtos im portados, redundou em R$2 bilhões a mais de arrecadação até agora. Senadora Heloísa Helena, R$2 bi lhões é o que o PIS promoveu de aumento de arrecadação até agora. A luta a que assistimos, dos alunos
excepcionais da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE, envolve R$8,7 milhões. Quer
dizer, para vetar numa canetada algo que envolve
R$8,7 milhões de participação de recursos da União
é fácil. Vetar é fácil. Implementar a ação é impossível,
a menos que ocorra a ação da Oposição, que levou o
Governo a retomar o caminho da lucidez. Agora, o caminho do PIS está aberto, a Lei nº 10.637 está apro vada, a arrecadação aumentada está ocorrendo e ela
abriu o caminho para que a Cofins, que tem a mesma
base, os mesmos contribuintes, fosse calculada, au mentando de 3 para 7,6.
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O que vai acontecer? O fim da cumulatividade é
ótimo, uma maravilha para os agentes econômicos,
para os grandes industriais, para aqueles que operam
nas cadeias produtivas longas que têm créditos su cessivos, mas para os prestadores de serviço é um
desastre. É um desastre que queremos ver discutido
à exaustão.
Nós, da Oposição, pedimos dados à Receita Federal, dados detalhados da receita e da origem dos
números do PIS e da Cofins para fazermos uma análi se detida para que a medida provisória não cometa
injustiças. A reunião que iria funcionar como câmara
de descompressão, por iniciativa do Governo e com o
nosso “de acordo”, não aconteceu porque o Governo
propôs e voltou atrás. O que é que nos cabe? Provo car a discussão.
Senador Rodolpho Tourinho, aceitar a MP da
Cofins como está posta, pelo PFL não passa. Mas depois vão dizer que estamos obstruindo a pauta, que
estamos discutindo demais. Estamos cumprindo o
papel que a sociedade nos reservou. Perdemos a ele ição e desempenhamos o papel de oposição. Temos
que interpretar o sentimento do cidadão. Se o Gover no busca, pela arrecadação, equilibrar as suas con tas, a nossa obrigação é interpretar o sentimento do
cidadão e proteger o contribuinte contra a arrecada ção escorchante. E não vamos abrir mão disso. Não
vamos assumir nenhuma atitude obstrucionista, mas
vamos querer discutir à exaustão. Que não nos ve nham dizer que, sem os dados solicitados e que até
agora não chegaram, não vamos discutir e esclare cer, em mais do que três sessões, porque essa é a
praxe, a MP da Cofins, pois é claríssimo que ela au menta a arrecadação.
Senador Eurípedes Camargo, a Confederação
Nacional da Indústria possui uma excelente assesso ria técnica, que já fez as contas. Cresce em R$12 bi lhões a arrecadação. Portanto, há ou não aumento de
carga tributária? E sabe em cima de quem cresce a
arrecadação? Não é do grande industrial. É do peque no prestador de serviço, que vai quebrar e causar de semprego. V. Exª, eu e a Senadora Heloísa Helena temos a obrigação de discutir o assunto, a fim de que a
discussão produza resultados, como aos que acaba mos de assistir: o recuo do Governo em relação aos
idosos e às Apaes.
É o papel da Oposição interpretar o sentimento
da sociedade, inclusive em relação à MP nº 130, que
já foi lida e que obstrui a pauta. A medida propõe cla ramente a concessão de financiamentos para traba lhadores com desconto em folha, mas com comis -
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sões pelo meio. Necessárias ou desnecessárias?
Isso é o que vamos ver.
Devemos instituir a Comissão e fazê-la funcionar, com presidente e relator, a fim de que possamos
ser dignos do nome “homem público” e possamos le vantar o conceito do Congresso Nacional, tão mal
avaliado. Cabe a nós, Parlamentares, construirmos,
com ação, o respeito da sociedade.
Ouço, com muita atenção, o aparte do Senador
Eurípedes Camargo.
O Sr. Eurípedes Camargo (Bloco/PT – DF) –
Senador José Agripino, tive a oportunidade de externar minha posição em pronunciamento nesta Casa
sobre essa medida provisória e os seus resultados. V.
Exª apresenta dados a que precisamos estar atentos.
Por um lado, é importante a medida provisória, por
atender o imposto em cascata. Por outro lado, temos
que entender a intermediação nesse processo de outros setores que seriam atingidos, porque não têm um
mecanismo de defesa. Seria ideal que encontrássemos a compensação. Espero que haja uma solução.
Cabe-nos estudar a forma. É possível que a situação
seja resolvida a contento, usando toda a nossa disposição e debruçando-nos sobre o assunto. É fundamental que a medida provisória que trata deste assunto seja aprovada. A Casa atendeu à proposta de
sua aprovação. Mas essa questão tem que ser sanada, para não haver desemprego. Queremos incluir o
pessoal que está na informalidade no processo pro dutivo e contributivo. Concordo com V. Exª que precisamos achar a saída. Falo como representante de
uma Unidade da Federação que possui mercado in formal e prestação de serviços. Temos que achar uma
solução para incluir a prestação de serviços, que é
uma das saídas para o nosso País, pois gera emprego na área de turismo e em várias outras.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador
Eurípedes Camargo, a saída é o debate, o esclarecimento, para que medidas provisórias que tenham, na
sua base, na sua origem, o vício da gulodice fiscal
não atropelem o interesse nacional. A nossa obrigação é defender o interesse nacional. Todos nós temos
um lado: ou governo, ou oposição. Todos nós temos o
dever legítimo de defender nossos pontos de vista. No
entanto, temos a obrigação de sermos coerentes, lú cidos e justos. Temos essa obrigação.
A MP nº 130 foi lida e nenhuma comissão foi indicada, nunca se reuniu, e este assunto nunca foi debatido. Terá que ser debatido em plenário. É possível
que não se encontre, no primeiro momento, nem no
segundo, nem no terceiro, o consenso e o entendimento. Mas o debate terá que ser estabelecido.

NOVEMBRO 2003
Novembro de 2003

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A MP nº 135, na minha opinião, é nitroglicerina
pura, porque mexe, como V. Exª colocou, com o emprego de muita gente, mexe com carga tributária. É uma
unanimidade, não vi um tributarista, não vi uma autori dade que tivesse palavra ou opinião abalizada nos dizer
claramente que não havia aumento de carga tributária.
Uns dizem que aumenta em R$8 bilhões, outros dizem
que em R$10 bilhões, outros dizem que em R$12 bi lhões, mas que aumenta, aumenta.
A nossa obrigação é proteger a sociedade e o
contribuinte. E aqui estou para trazer um alerta do
meu Partido. A prática da edição de medidas provisó rias e o não-estímulo para que comissões mistas as
debatam não contarão com o nosso acordo. Vamos
exigir o debate, o aprofundamento, em torno de uma
coisa que é nosso dever: proteger o cidadão e o interesse nacional.
Durante o discurso do Sr. José Agripi no, a Sra. Serys Slhessarenko, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Hélio Costa.
O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) – A Mesa
passa a palavra ao ilustre Senador pelo Estado da
Bahia, Rodolpho Tourinho, que dispõe de 20 minutos
para o seu pronunciamento.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente,
agradeço à Senadora Heloísa Helena por me ter cedi do seu horário.
Venho tratar do lançamento feito ontem pelo Governo Federal do Programa Luz para Todos, com a
presença da maioria dos Governadores e com o obje tivo de tirar 12 milhões de brasileiros da escuridão.
Parabenizo a Ministra Dilma Rousseff por ter coordenado e aceitado nossas sugestões em torno des se tema.
Segundo a imprensa, com o Programa, o Gover no pretende antecipar em sete anos a universaliza ção dos serviços de energia elétrica, prevista pela le gislação atual e pela Resolução nº 223 da Aneel.
No entanto, o Boletim editado pela Secretaria de
Comunicação do Governo e Gestão Estratégica da
Presidência da República, datado de hoje, 12 de no vembro de 2003, traz, entre outras informações, os
seguintes pontos que gostaria de analisar, fazer al guns reparos e trazer sugestões.
O boletim em questão afirma que o Luz para Todos é voltado para o meio rural, que concentra 80%
da exclusão elétrica do País.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os números do Censo de 2000 do IBGE apontam até uma realidade pior. Cerca de 90% dos brasileiros não usufruem do acesso, no meio rural, à energia elétrica. Por tanto não são 80%, como referiu o boletim do Governo Federal. São 2,44 milhões de domicílios, sendo 2,1
milhões na área rural; a maioria esmagadora no Norte
e Nordeste.
Ainda assim, é imperioso indagar: se o novo
programa é eminentemente voltado para o meio rural,
por que alterar o nome de um programa em andamento, do Governo anterior, de grande sucesso, lançado
em 1999, que foi o Luz no Campo?
Afinal, quem precisa de luz é o campo. Então,
questionamos essa mudança de nome para Luz para
Todos. Manter o nome do programa já existente e que
é um sucesso, além de mais racional é, sem dúvida,
mais barato e mais facilmente assimilado pela população, sobretudo a rural. Esse é o primeiro ponto que
gostaria de destacar.
Outro ponto desse boletim em questão, distribuído hoje, é que o Governo ressalta que o Programa
Luz para Todos, lançado ontem, será iniciado em to dos os Estados até o final do ano, com a instalação de
Comitês Gestores Estaduais de Universalização e o
início de Projetos Pioneiros. Mais uma vez, Srªs e Srs.
Senadores, é inacreditável que se fale em projetos pioneiros, por meio desse boletim. Não é uma informação do Ministério de Minas e Energia, mas da Secretaria de Governo da Presidência da República.
Como eu disse, já existe um programa em andamento, o Luz no Campo. Aliás, trata-se do maior pro grama de eletrificação rural já realizado em toda a
História do Brasil. Antes disso, os programas que
existiram foram até lançados e levados a efeito pelo
Senador Antonio Carlos Magalhães, quando Presidente da Eletrobrás. Aquele foi o primeiro grande momento, quando, por meio de financiamentos externos,
conseguiram-se cerca de 500 mil ligações. Hoje, o
programa Luz no Campo tem mais de 1,1 milhão de
projetos instalados ou em andamento. É o que disse:
trata-se de um programa com inúmeros consumidores ligados. Segundo dados do primeiro semestre,
são 657 mil consumidores ligados, de 1.117.049 interessados, já cadastrados e com projetos. Esse número de ligações realizadas e mais as que estão programadas – porque isso é um processo, não se fazem de
repente as ligações ao mesmo tempo – beneficiarão
mais de 5 milhões de brasileiros. Então, não se pode
falar em projetos pioneiros diante de dados dessa
magnitude.
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E me lembro aqui de vários apartes que recebi
de vários Senadores, em pronunciamento anterior
sobre o tema, que reconheceram os resultados e os
benefícios do Programa Luz no Campo. Aliás, ressal to um aparte que muito me sensibilizou, entre tantos,
do Senador Sibá Machado, do Acre, quando S. Exª
disse claramente que aquilo tinha sido das coisas
mais importantes ocorridas com o povo, que expres sou sua emoção não quando fomos anunciar o pro grama, mas quando as instalações eram feitas.
Mas não foi só o Acre. Na Bahia, houve grande
desempenho por esse programa. O Governo do Estado, efetivamente, bancou todo o financiamento que
era feito para a distribuidora, e já vamos atingir e be neficiar quase um milhão de baianos quando atingir mos a meta das 200 mil ligações.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Pois não, Senador. Ouço, com muita atenção, o aparte de V. Exª.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Realmente, quando Presidente da Eletrobrás, criei
um departamento de eletrificação rural que iniciou
esse programa no campo. Mas ninguém pode negar
que foi no Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, graças – ressalto – ao Ministro Rodolpho
Tourinho, hoje Senador da República, a quem se deve
realmente o Programa Luz no Campo. Considerar
esse projeto de agora pioneiro é falso! É inclusive al guma coisa de irreal e que fere a sensibilidade das
pessoas que lidam no setor elétrico. V. Exª, realmente,
foi o Ministro que implantou o Luz no Campo no Brasil.
V. Exª prestou esse grande serviço ao Governo Fer nando Henrique. Aliás, nem sempre o Presidente Fernando Henrique retribuiu a V. Exª pelo seu trabalho no
Ministério – manda a verdade que se diga isso – mas
não se pode negar que foi no Governo Fernando Hen rique, com o Ministro Rodolpho Tourinho, com sua
pertinácia e coragem, que o Luz no Campo se instalou em todo o Brasil, beneficiando as regiões mais
longínquas, como também outras tantas de todas as
áreas do Brasil. Nesse assunto, fique V. Exª com a
consciência tranqüila, porque seja a Ministra de Mi nas e Energia, seja o Presidente da República, seja
qualquer outro Ministro que queira considerar esse
projeto pioneiro estará faltando com a verdade em re lação ao País e dando a impressão de que, por não
ter o que fazer, quer realizar o que V. Exª fez.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Agradeço, Senador Antonio Carlos Magalhães, pelo
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aparte de V. Exª. Gostaria de lembrar que esse programa – e volto a repetir o que eu disse em 1999, em seu
lançamento – foi inspirado naqueles que foram executados por V. Exª quando na Presidência da Eletrobrás.
Há outra questão de pioneirismo que também
realizamos: no Luz no Campo, tratamos dos Municípios com os mais baixos índices de desenvolvimento
humano, o IDH. Isso não é novidade trazida por esse
programa de agora do Governo Federal. O Luz no
Campo também já utilizava esse critério por intermédio de sua interação com outros programas sociais,
sobretudo o Projeto Alvorada. O programa atuou em
mais de 2.500 Municípios com IDH abaixo de 0,5, assegurando a milhares de famílias as primeiras condições básicas de ascensão econômica e social, em
um mundo povoado de trevas e de incertezas.
Com relação à instalação de comitês gestores,
considero bastante duvidoso o sucesso dessa iniciativa. Se eu puder apresentar uma sugestão – porque
tenho o maior interesse em que o Programa Luz para
Todos funcione –, digo que julgo desnecessário levar
o chamado debate qualificado para ver onde se vai
instalar o Luz para Todos.
Alguns fatos ocorridos até recentemente em relação aos idosos e aos deficientes físicos aqui tratados hoje mostram que talvez esse não seja o melhor
sistema. Vamos partir para aquele sistema que funcionou: transferir aos Governos Estaduais a responsabilidade. Não tenham receio de transferir para os Go vernos Estaduais e suas Secretarias de Infra-Estrutura, como aconteceu na Bahia e em 90% de todos os
Estados, a responsabilidade por esse programa. É a
única forma de dar certo. Faço essa sugestão, porque
convivi com isso e senti que não haveria outra forma
de fazê-lo. Não é necessário discutir onde vai ser co locada a luz, porque há dinheiro para que o programa
seja implantado no Brasil inteiro. Não há necessidade
de se discutir para estabelecer áreas prioritárias.
Um terceiro ponto, que também está no boletim
Em Questão, afirma que o Governo Federal destinará R$5,3 bilhões nos próximos cinco anos. O restante
será partilhado entre Governos Estaduais e agentes
do setor. Primeiramente, registro que, no meu entendimento, esse modelo de partilha dos investimentos
entre a União, os Governos Estaduais e os agentes
do setor tem poucas chances de prosperar. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o montante de recursos
necessários para realizar a universalização corresponde a cerca de R$7 bilhões. Os 25% dos recursos
necessários – que, no modelo apresentado, serão
partilhados entre Governos Estaduais e agentes do
setor – dificilmente serão aportados. Aliás, em rela-
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ção aos agentes do setor, não se pode exigir deles
nem a mais nem a menos do que efetivamente constituem suas obrigações contratuais.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Ouço, com atenção, o aparte do Senador José Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Rodolp ho Tourinho, gostaria também de participar de seu
pronunciamento para dizer-lhe que chegou o novo
programa, denominado Luz para Todos, que na ver dade é o mesmo Programa Luz no Campo, adminis trado por V. Exª quando foi Ministro de Minas e Ener gia. Foi esse programa que fez com que hoje muitos
Estados, como o de Pernambuco, já tenham quase
100% de suas residências urbanas e mais de 80%
das rurais com energia elétrica. Esse índices foram
basicamente alcançados graças ao Programa Luz no
Campo, com a colaboração do Governo do Estado de
Pernambuco. No caso específico do Governo do
Estado, por ocasião da privatização da Celpe, foram
destinados 2% especialmente para contrapartida do
Programa Luz no Campo. O Governo atual não está
inovando. Apenas dá continuidade a um projeto que já
existia no Ministério de Minas e Energia, conferin do-lhe agora um nome diferente. E espero que o Luz
para Todos venha a alcançar os mesmos resultados
obtidos pelo Luz no Campo nos períodos anteriores,
em que atendeu a um grande número de pessoas no
meio rural, que realmente precisam de energia elétri ca. Logo, congratulo-me com V. Exª pelo trabalho que
realizou, por este novo programa, que ora divulga. Vamos agora cobrar os resultados a serem alcançados.
Muito obrigado.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Agradeço sobremaneira, Senador José Jorge, a participação de V. Exª. Ressalto, todavia, que no novo Programa não consta somente o Luz no Campo, porque houve
efetiva alteração positiva quando V. Exª era Ministro de
Minas e Energia, depois do lançamento do Luz no Campo. Ademais, a legislação propiciou, com a criação da
conta de desenvolvimento energético, a V. Exª a oportunidade de assumir essa posição coordenada, sem a
qual não estaríamos fazendo os aperfeiçoamentos que
foram necessários ao Luz no Campo, cujo modelo, na
verdade, exauriu-se, na medida em que tem sido um financiamento da Eletrobrás para as distribuidoras, com
a participação dos Estados. E sabemos que a situação
financeira das distribuidoras é crítica em face do seu
passivo em dólar, o que ocasionou seu grande desbalanceamento, e de sua incapacidade financeira e operacional para concretizar um programa desse tipo, além
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das altas tarifas de energia elétrica decorrentes do reajuste pelo IGP-M e dos novos hábitos gerados pelo racionamento. De forma que não se pode imaginar também
que essas empresas vão participar além do que foi definido contratualmente.
A participação dos Governos Estaduais, para
não falar dos Municipais, tornou-se também inviável,
fruto da crise financeira que atravessam.
Diante desse quadro, é impensável um modelo
que inclua os agentes do setor e os Governos Estaduais – que era o modelo do Programa Luz no Campo,
válido até hoje – e suas já combalidas finanças como
participantes, especialmente na medida em que é
fundamental que não haja repasse nos custos da universalização para a tarifa dos consumidores que, re pito, já se encontra por demais elevada.
Para corrigir essa distorção, apresentei um projeto
com objetivo de antecipar a universalização de 2015
para 2008, utilizando-se de recursos federais. Primeiramente, ele tornava exclusivo o uso das multas aplicadas
pela Aneel e da Utilização do Uso do Bem Público
(UBPs) e inovava ao possibilitar a utilização dos recursos da Reserva Global de Reversão, para subvencionar
os investimentos na universalização.
Imaginem V. Exªs que apenas os recursos da
RGR hoje são suficientes para pôr em prática o Pro grama. Entretanto, ressaltando o aprimoramento por
parte do Governo, na medida provisória aprovada no
Congresso Nacional, foi inserida a possibilidade de
utilização dos recursos da Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE), que foi um grande avanço introduzido pela Ministra Dilma Roussef, por meio do Ministério de Minas e Energia, resultando, assim, num
montante muito superior colocado à disposição da
universalização.
Após longa negociação com o Ministério de Mi nas e Energia, como representante do Governo, por
intermédio da Ministra Dilma Rousseff, viabilizou-se a
inserção na Medida Provisória 127, de 2003, desse
projeto de lei que tramitava na Casa e tratava do mesmo tema.
Repito, há muito tenho dito que era preciso re pensar o modelo para se alcançar de fato a universalização em tempo razoável. O projeto que apresentei
alterava essa sistemática, colocando o Governo
como subvencionador, dando subvenção. Creio ser
essa a única forma da universalização, antecipando-a
para 2008. E assim foi aproveitado, quase na totalidade, o meu projeto de lei sobre universalização.
Também entendo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ser fundamental, além de ressaltar o papel
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do Ministério de Minas e Energia nesse aspecto em
que foi muito ágil para fazer essas modificações, pa rabenizar a Ministra Dilma Rousseff pelo êxito de ter
chegado ao fim dessa tarefa. Além dos reparos que fiz
à posição de comunicação do Governo no boletim em
questão, eu queria também, encerrando, dizer que é
fundamental registrar a participação de todos os
Membros desta Casa nos debates que ensejaram a
aprovação da Medida Provisória nº 127, de 2003,
transformando-a no novo Programa do Governo, que
afinal, possui inquestionável mérito e vai garantir o
acesso à energia elétrica a todos os brasileiros dentro
de cinco anos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodolpho
Tourinho, o Sr. Hélio Costa, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ro meu Tuma, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Senador
Rodolpho Tourinho, agradeço a V. Exª.
Senador Papaléo Paes, V. Exª é o próximo ora dor inscrito, haja vista que os Senadores Alberto Silva
e João Ribeiro não se encontram em plenário. Res tam ainda cinco minutos para o término da sessão. Se
V. Exª quiser usá-los, teremos a honra de ouvi-lo.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre sidente, acredito que necessitarei de dez minutos
para proferir o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Prorro garemos a sessão por mais cinco minutos, assim que
o prazo se esgotar.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Concedo
a palavra ao Senador Papaléo Paes pelo prazo de cinco minutos, prorrogável por igual período, assim que
o horário nos indicar a necessidade da prorrogação.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, a Organização das Nações Unidas, no seu
Conselho de Segurança, tem a presença de repre sentantes de Estados da comunidade internacional
em número de 15 e entre esses estão os que figuram
em caráter rotativo por mandato.
No dia 23 de outubro passado, o Brasil foi eleito,
por 177 votos, para um mandato de dois anos no Conselho de Segurança pela Assembléia-Geral da ONU,
a ser exercido no biênio 2004-2005.
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Essa eleição, que visa preencher a vaga que o
México vai deixar ao encerrar seu mandato em 31 de
dezembro deste ano, diz respeito a dez postos rotativos do Conselho de Segurança, distribuídos de acordo com critérios geográficos.
O Conselho de Segurança, formado por 15 paí ses, é responsável pela manutenção da paz e da se gurança internacionais. Suas resoluções, quando
aprovadas por pelo menos nove de seus membros,
incluídos nesse cálculo, necessariamente, os cinco
membros permanentes – Estados Unidos, Federação
Russa, China, França e Reino Unido – têm caráter
obrigatório, coercitivo, em face da totalidade das Na ções que fazem parte da ONU.
Pode-se dizer, então, que o Conselho de Segurança desempenha papel fundamental na estrutura
da ONU, justamente nas questões mais difíceis e beligerantes que dizem respeito à violação da paz e do
direito internacional. Fomos testemunhas da relevância de seu papel, imediatamente após atos terroristas
que vitimaram os Estados Unidos, há pouco mais de
dois anos. Mais recentemente, o mundo presenciou
que os Estados Unidos, que é uma superpotência, fizeram o que puderam no campo diplomático para
conseguir aprovar uma resolução que autorizasse a
invasão do Iraque e a deposição de Saddam Russein.
Os Estados Unidos não conseguiram o que queriam, mas, mesmo assim, invadiram o Iraque. Os desdobramentos dessa ação, no mínimo questionável,
nós os acompanhamos todos, apreensivos, pelos meios de comunicação.
Srªs e Srs. Senadores, temos de questionar o
sentido da busca pelos Estados Unidos do respaldo
do Conselho de Segurança da ONU para as suas
ações.
Esse respaldo se mostrava necessário em virtude do poder concedido ao Conselho de Segurança
pela Carta de São Francisco. Em virtude, também, da
autoridade de um grupo de países entre os quais figuram os principais vencedores da Segunda Guerra
Mundial, que possuem peso desigual, mediante o poder de veto, quando se trata de decidir sobre a paz e a
guerra entre as Nações.
Porém, Sr. Presidente, a estrutura em vigor data
da década de 1940 e se encontra adstrita a um período específico da História mundial. O engessamento
dessa instituição, que até hoje permanece tal como
foi criada, vai contra as inúmeras mudanças ocorridas
na comunidade internacional, mudanças que vão
desde o fim da Guerra Fria, passando, é claro, pela
queda do Muro de Berlim, até a consolidação de im -
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portantes potências econômicas e de interlocutores
regionais de considerável afluência política.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Senador
Papaléo Paes, permita-me V. Exª que eu prorrogue a
sessão por cinco minutos para que V. Exª tranqüila mente termine seu discurso?
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agrade ço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – A sessão
está prorrogada. V. Exª continua com a palavra.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Nesse contexto de transformações da ordem in ternacional, Sr. Presidente, defendemos um papel de
maior destaque à Nação brasileira pela sua importân cia inquestionável dentro do planeta e por ser um
povo pacífico. E essa nossa defesa não se fundamen ta em um desejo pueril, ingênuo, ou em uma fantasia
sem respaldo em fatos e em ações concretas. Preten do demonstrar que é chegada a hora de o Senado Federal, juntamente com a sociedade, apoiarem uma reforma do Conselho de Segurança da ONU que con temple nossa pretensão de sermos alçados à catego ria de membro permanente.
Em primeiro lugar, nossa diplomacia possui lon ga tradição em defesa da solução pacífica de contro vérsias e em respeito às normas de direito internacio nal e à soberania dos Estados. Temos que ressaltar
que somos um povo amante da paz, mesmo quando
determinadas circunstâncias tenham dado azo a ânimos mais exaltados de nossa história.*
A título de ilustração, é válido lembrar que todas
as nossas questões de fronteira foram resolvidas há
bastante tempo de forma pacífica, além de não ter mos nenhum contencioso de cunho politico-militar
com qualquer país. Ademais, temos contribuído ultimamente com apoio logístico e com o envio de tropas
militares em missões de manutenção da paz em
Angola, Moçambique e em Timor Leste, entre outros.
Felizmente, nossos esforços têm sido reconhecidos. Somos o País que mais vezes na história ocupou
uma vaga de membro não-permanente no Conselho de
Segurança, sempre por indicação amparada em apoio
maciço dos países latino-americanos e caribenhos.
Em segundo lugar, cabe ressaltar que esse apoio à pretensão brasileira não se subsume ao nível re gional-hemisférico. Nas discussões que têm como
foco a reforma e ampliação do Conselho de Seguran ça, quatro membros permanentes, nomeadamente,
Reino Unido, França, China e Federação Russa, já se
manifestaram – de modo expresso – o apoio à candi -
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datura do Brasil como membro de um Conselho de
Segurança reformado.
Tal entendimento é compartilhado, também, por
Kofi Anan, Secretário-Geral da ONU, por Alemanha,
Japão, Portugal, Austrália, por toda a África e pela
quase totalidade dos países da América do Sul.
Com tantos e tão variados apoios, poderíamos
indagar-nos sobre o pano de fundo desse respaldo à
posição brasileira por parte das citadas nações. Por
outras palavras, por que boa parte dos países envolvidos em um tema da segurança e da paz internacionais deseja que o Brasil seja promovido à condição de
membro permanente do Conselho de Segurança?
Porque a reforma do Conselho de Segurança
tenciona conferir melhor representatividade a um ór gão cujas decisões não são apenas importantes, mas
também vitais para a ordem internacional. É de franca
aceitação a tese de que o Conselho de Segurança carece, hoje, de um caráter mais multilateralista, que reflita com maior propriedade os anseios dos paí ses-membros das Nações Unidas.
Para muitos países de peso nas relações internacionais, o aperfeiçoamento do Conselho de Segurança, com a reforma de seu mecanismo decisório e a
ampliação do número de membros, passa, necessariamente, pela inclusão do Brasil nesse seleto rol dos
países responsáveis pelos rumos e pela evolução do
direito e da comunidade internacional.
Os parâmetros de atuação do Brasil no Conselho de Segurança, cuja solidez e coerência de princípios datam de sua primeira participação no Conselho,
nos idos de 1946-1947, autorizam-nos a postular um
papel de maior relevância em tão importante foro de
decisões mundiais.
Nas palavras do Senhor Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva “O Brasil está pronto a dar
a sua contribuição. Não para defender uma concepção exclusivista da segurança internacional, mas
para refletir as percepções e os anseios de um continente que hoje se distingue pela convivência harmoniosa e constitui um fator de estabilidade mundial. O
apoio que temos recebido, na América do Sul e fora
dela, nos estimula a persistir na defesa de um Conselho de Segurança adequado à realidade contemporânea”.
Srªs e Srs. Senadores, temos uma missão a
cumprir. Estamos preparados para assumir a maior
responsabilidade na defesa de uma ordem internacional mais justa e eqüitativa. Acreditamos, e nisso não
estamos sozinhos, conforme já pude mencionar, que
a ampliação qualitativa do Conselho de Segurança,
que lhe venha, pois, conferir autoridade baseada na
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legitimidade de seus componentes, implica a promo ção do Brasil ao posto de membro permanente.
Contudo, Srªs e Srs. Senadores, nosso almejado
aumento de responsabilidades perante a Organização
das Nações Unidas é, ou melhor, deve ser corolário de
uma política de rigoroso adimplemento das contribuições brasileiras perante os organismos internacionais.
Fica difícil sustentar nosso papel de protagonista no ce nário multilateral, quando nossas dívidas perante esses
mesmos organismos esbarram na constrangedora casa
das centenas de milhões de reais.
Felizmente, Sr. Presidente, parece haver vonta de política suficiente para saldar nossas dívidas e,
com isso, fortalecer a voz do Brasil nas Nações Uni das, uma voz que se tem pautado, hoje e sempre,
pela ponderação, pelo equilíbrio e pelo profundo res peito aos princípios da Carta de São Francisco.
Era o que tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Eu quem
agradeço a V. Exª pela compreensão.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi dente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Tem a
palavra V. Exª, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela or dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
que fique registrado nos Anais da Casa documento
que encaminhei à Liderança do meu Partido, deixan do muito claro as minhas posições em relação à refor ma da Previdência e às alternativas que apresentei,
mas que infelizmente não foram aceitas.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – O tempo
já se esgotou, porém V. Exª poderá fazer sua exposi ção o mais breve possível.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sinto-me
contemplado com o fato de V. Exª acatar o documento
que estou encaminhando à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Será encaminhado e publicado, sem dúvida alguma. Caso V.
Exª queira fazer referência ao documento, poderá
fazê-lo.
Será acatada a solicitação de V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, falo aqui da importância da regra de transição,
da paridade, da questão emblemática da contribuição
dos inativos e do subteto. São esses quatro temas
que explico e os encaminhei à Liderança do meu Par tido ainda no dia 06 de novembro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Novembro de 2003

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
Of. nº 202/2003 – PVPR
Brasília, 6 de novembro de 2003.
Senador Paulo Paim
Exmo. Senhor
Senador Tião Viana
Líder do Bloco de Apoio ao Governo no
Senhor Líder,
Em resposta ao ofício nº 192-10/2003 –
GLDBAG, de 5 de novembro do corrente, gostaria de
explicitar minha opinião com relação à Reforma da
Previdência:
1. Não sou contra a Reforma;
2. Preocupa-me a redação dada à paridade na
Câmara, pois entendo que ficou dúbia e que, com
isto, pode-se excluir desse direito cerca de 750 mil
servidores. Estou certo de que a saída para esta
questão seria uma Emenda Supressiva na PEC 67, o
que não faria com que a mesma retornasse à Câmara
e permitira os necessários ajustes à PEC 77;
3. Poderíamos igualmente, com uma Emenda
Supressiva na PEC 67, assegurar o subteto único nos
estados;
4. A regra de transição pode ser redigida de
modo que os mais pobres, que começaram mais cedo
a trabalhar, não sejam tão penalizados;
5. Podemos, também, avançar na discussão sobre
a contribuição dos inativos, melhorando o texto final.
Permaneço a disposição para dialogar em todas
as instâncias que V. Exª. julgar per tinente, acreditando ser fundamental que o Bloco de Apoio ao Governo
estabeleça um processo de ampla negociação para
evitarmos um choque perigoso e de conseqüências
não mensuráveis no plenário.
Termino reafirmando os meus compromissos
com o Governo do Presidente Lula, não esquecendo
o passado, vivendo intensamente o presente, mas
com o olhar no futuro, pensando no bem do Povo Brasileiro.
Respeitosamente, – Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – V. Exª
será atendido nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.133, DE 2003
Requer Voto de Pesar, pelo faleci mento de Antonio Gama, ocorrido em
Manaus – AM, onde desenvolveu atividades como administrador comercial.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo falecimento, ocorrido em Manaus, Estado do Amazonas, do
Sr. Antonio Gama, personalidade muito conhecida naquela região, à qual era ligado por laços familiares e políticos, sobretudo por intermédio de uma de suas filhas,
Srª Gina Rêgo Gama, minha segunda suplente e Presidente do Diretório Municipal do PSDB do Amazonas.
Requeiro, também, que o voto de pesar do Se nado seja comunicado à família do ilustre brasileiro,
especialmente à viúva, Srª Clarisse de Jesus Gama,
e, por seu intermédio, aos filhos.
Justificação
Administrador correto, digno e leal, Antonio
Gama deixa saudades em Manaus, cidade onde
sempre viveu e constituiu família, sendo uma de suas
filhas a segunda suplente de meu mandato de Sena dor, Srª Gina Rego Gama.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – O reque rimento lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.134, DE 2003
Requer informações, ao Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, acerca de anunciada compra de
ações da CIA. Vale do Rio Doce pelo
BNDES.
Requeiro, nos termos do art. 216, I, do Regi mento Interno, combinado com o disposto no art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal, e tendo em vista notíci as divulgadas pela imprensa, sobre pretendida aqui sição de ações da Companhia Vale do Rio Doce, pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Socia-BNDES, esclarecendo valores, montante da
aquisição e justificação.

519
Quinta-feira 13

36795

Justificação
No Título IV, Capítulo I, a Constituição Federal
prescreve as atribuições do Congresso Nacional,
contemplando, no inciso X do art. 49, as suas prerrogativas de fiscalização e controle, portanto de acom panhamento das ações do Governo nas diferentes
áreas. No caso em apreço, formulo este requerimento
tendo em vista notícias publicadas pela imprensa,
dando conta que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social estaria pretendendo adquirir ações da Cia. Vale do Rio Doce.
Justifica-se, ademais, levando em consideração
a existência de projetos propostos ao Banco e ainda
não atendidos.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 1.135, DE 2003
Requer informações, ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, acerca da compra de 10 (dez)
automóveis, modelo executivo, para uso
da segurança do Presidente da República e seus parentes em São Paulo.
Nos termos do art. 216, I, do Regimento Interno,
combinado com o disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e tendo em vista notícia divulgada
pela Folha de S. Paulo, assinada pela jornalista Marta
Salomon, Requeiro que sejam solicitadas, ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República,
informações sobre a compra de 10 (dez) automóveis,
modelo executivo, Fiat Marea, para uso da segurança
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus parentes em São Paulo. Esclarecer os valores unitários e o
total da compra.
Justificação
No Título IV, Capítulo I, a Constituição Federal
prescreve as atribuições do Congresso Nacional, contemplando, no inciso X do art. 49, as suas prerrogativas
de fiscalização e controle, portanto de acompanhamento das ações do Governo nas diferentes áreas. No caso
em tela, formulamos este requerimento tendo em vista
matéria do jornal Folha de S.Paulo, denunciando gastos superiores a R$400 mil, para a compra de veículos
modelo executivo destinados ao uso da segurança do
Presidente Lula e parentes em São Paulo. A jornalista
estranha gastos nesse montante, no momento em que
o Governo veta o repasse de recursos de pouco mais
de R$8 milhões para a educação de excepcionais, bem
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como o veto à isenção de IPI para a aquisição, por deficientes, de aparelhos de audição contra a surdez e de
cadeiras de rodas motorizadas. Estranha igualmente
gastos com a construção de aviário e de ginásio espor tivo no Palácio da Alvorada, além de melhorias na Granja do Torto, em Brasília.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Os re querimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do art. 216, inciso III, do Regi mento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.136, DE 2003
Requer voto de aplauso ao jornal
Diário de Pernambuco pela passagem
dos 178 anos de sua fundação.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, voto de aplauso ao jornal Diário de
Pernambuco pela passagem dos 178 anos de sua
fundação, ocorrida em 1825.
Justificação
O voto de aplauso que ora requeiro justifica-se
pelo notável serviço prestado pelo jornal, o mais antigo em circulação na América Latina, que transmite ao
povo pernambucano informações com seriedade e
credibilidade.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Senador Sérgio Guerra.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – A Presi dência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.137, DE 2003
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 218 do
Regimento Interno, inserção, em ata de voto de pesar
pelo falecimento do advogado criminalista mineiro,
Ariosvaldo de Campos Pires, ex-membro de diversas
comissões especiais para elaboração e revisão da
Legislação Penal brasileira, ocorrido hoje, 12 de no vembro de 2003.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003. –
Senador Eduardo Azeredo.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – O requerimento lido vai à publicação.
Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Arthur Virgílio, Valmir Ama ral, Edison Lobão, Romero Jucá, Alvaro Dias, Sérgio
Guerra, Leonel Pavan, Antero Paes de Barros, João
Ribeiro e Paulo Octávio enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) –
DETONANDO A LAVANDERIA.
O ÊXITO DA CPI-BANESTADO
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Banestado,
como diz o seu Presidente, Senador Antero Paes de
Barros, “já acumula vitórias”, como, por exemplo, a
que derrubou o mito de que o Congresso Nacional é
incapaz de investigar corrupção e legislar ao mesmo
tempo.
Essas colocações estão em oportuno artigo do
ilustre Senador, publicado hoje no Jornal do Brasil,
que passo a ler, para que passe a constar dos Anais
do Senado da República.
É a seguinte a sua íntegra:
DETONANDO A LAVANDERIA
Antero Paes de Barros
Senador (PSDB-MT)
A CPMI que investiga a evasão de divisas, popularizada como CPI do Banestado,
realiza diligências esta semana no Rio de
Janeiro. Vai interrogar dezenas de pessoas
envolvidas com a quadrilha do chamado
propinoduto e com a remessa ilegal de dinheiro para o exterior, e se inteirar dos processos em andamento na Justiça Federal
do Rio sobre o escândalo dos silveirinhas.
Interessa à CPI do Banestado principalmente aprofundar o conhecimento sobre
o ‘’esquema’’ utilizado pela quadrilha para a
remessa de dinheiro a contas bancárias no
exterior. Não apenas na esperança de contribuir para o repatriamento desses recursos, objetivo do Ministério Público e da Justiça, mas também para mapear passo a
passo a rota seguida pelo dinheiro, buscando identificar os seus operadores e detonar
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esse esquema, que serve igualmente a todos os interessados na evasão de divisas.
Há quase cinco meses estamos revi rando as entranhas da grande lavanderia de
dinheiro que funcionou e ainda funciona no
Brasil. Em 44 reuniões, a CPI aprovou mais
de 400 requerimentos de informações e de
quebra de sigilos bancário e fiscal. Foram
ouvidas mais de 60 pessoas, entre investigadores, investigados e informantes. Analisamos
milhares
de
documentos
e
CD-ROMs, checamos milhões de operações
bancárias de pessoas e empresas envolvidas com a remessa ilegal de dinheiro para o
exterior.
Já realizamos diligências em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e São José do
Rio Preto (SP), no Brasil. De Washington e
Nova York, nos Estados Unidos, trouxemos
imenso volume de documentos sobre empresas off shore, entre elas a Beacon Hill,
considerada a holding dos doleiros sul-ame ricanos, em cujas contas circularam cerca
de 10 bilhões de dólares retirados ilegalmente do Brasil.
Na documentação da Beacon Hill des cobrimos a off shore Pai Capital Corp., de
cujo suntuoso escritório em São Paulo foram remetidos para as Ilhas Virgens britânicas mais de 200 milhões de dólares. Na última sexta-feira, cumprindo determinação da
CPI, a Polícia Federal apreendeu documentos e computadores na sede da Pai Capital.
Outras contas estão sendo esmiuçadas, em
estreita colaboração com o Ministério Público, a Justiça, a Receita e a Polícia Federal.
A CPI não revelou, de antemão, no mes de suspeitos sob investigação nem
apontou culpados. Não destruiu reputações
e não prendeu ninguém diante das câmeras
de TV. Por trabalhar de forma discreta, sem
alarde, não tem merecido grande atenção
da imprensa nem recebeu apoio de entidades representativas da sociedade civil.
Meno male. O sigilo é importante para o su cesso do trabalho.
Embora discreta, a CPI do Banestado
já acumula vitórias. A primeira é a de derrubar o mito de que o Congresso Nacional é
incapaz de investigar corrupção e legislar ao
mesmo tempo. A votação das reformas tributária e da Previdência Social avança, si-
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multânea e paralelamente às apurações. O
Congresso não parou, não houve ameaças
à estabilidade econômica nem à ordem de mocrática.
Novas conquistas virão no tempo adequado, em decorrência das investigações e
constatações. Para conhecimento da sociedade, quero acentuar algumas delas.
Já temos elementos que confirmam as
estimativas informais de que, no período entre 1996 e 2002, cerca de 30 bilhões de dólares saíram ilegalmente do país, especialmente para paraísos fiscais. Constatamos
que a partir do final da década de 80, a convicção acadêmica prevaleceu sobre a ética
política na elaboração das leis para o setor
financeiro. Houve excessiva liberdade para a
entrada e saída de capitais e promoveu-se o
desmonte das estruturas de Estado dedicadas ao combate aos crimes financeiros.
Criaram-se facilidades para a lavagem
de dinheiro em Foz do Iguaçu, ensejando a
montagem de esquemas fraudulentos, que
envolveram bancos, casas de câmbio, ‘’laranjas’’ e empresas off shore e drenaram ile galmente para o exterior recursos que deviam financiar o progresso econômico e a melhoria das condições de vida de nossa gente.
Com os dados e informações reunidas,
estamos obtendo provas que faltavam contra suspeitos identificados em outras CPIs,
como a do narcotráfico, a do futebol, a dos
precatórios e a dos bancos. Aquelas CPIs
nadaram, nadaram e morreram na praia da
evasão de divisas porque o dinheiro do crime e da corrupção ‘’desapareceu’’ em Foz
do Iguaçu. Partimos do ponto onde pararam
aquelas CPIs e esperamos promover um
acerto de contas com aqueles corruptos,
muitos ainda hoje impunes.
Se a CPI acabasse hoje, já teria cumprido o seu papel. Ela deu respaldo político
e contribuiu para tornar eficazes as investigações do Ministério Público, da Polícia Federal e outros órgãos sobre o ‘’ralo’’ Foz do
Iguaçu. Depois da CPI, mais de 200 pessoas já foram denunciadas à Justiça por evasão de divisas. Milhares foram notificados
pela Receita por elisão fiscal. Demos à Re ceita acesso a sigilos bancários e, ao Ministério Público, informações sob sigilo fiscal,
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rompendo barreiras burocráticas e evitando
a prescrição dos crimes contra a ordem fis cal.
O relatório final vai propor mudanças
na legislação. Não se admite mais depósito
bancário sem identificação do depositante
nem a existência de algumas categorias de
empresas, como as factorings, cujas operações, típicas de instituições financeiras, estão a salvo da fiscalização e da supervisão
governamental. Queremos demolir o muro
que separa Banco Central e Receita Federal
e tornar compulsória a troca de informações
entre os dois. E regulamentar o funcionamento de forças-tarefa, com servidores da
Receita, da Polícia Federal, do Banco Central e do Ministério Público para integrar es forços desses órgãos no combate à sonegação e à lavagem de dinheiro.
Não tenho dúvida de que esta é a CPI
das CPIs. Muito temos ainda por fazer, no
prosseguimento das investigações por mais
180 dias. Os culpados de crime de lesa-pá tria serão denunciados no relatório final. Políticos, empresários, servidores públicos, ar tistas ou figuras de destaque na sociedade,
ninguém será poupado ou protegido.
Quem tem com o que se preocupar,
que faça logo um estoque de analgésicos,
pois vamos dar muito trabalho aos sonegadores e a quem participou de remessa ilegal
ou de lavagem de dinheiro. Fiquem certos: a
CPI do Banestado não vai acabar em pizza.

dos artistas locais nos espaços nobres da cidade re fletiria sua pouca representatividade artística e cultural. Nada mais falso, entretanto. A cidade conta com
uma rica e diversificada manifestação teatral.

(O Senador Antero Paes de Barros é presidente da
CPI do Banestado.)

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu
art. 215, que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional” e apoiará “a valorização e a difusão das
manifestações culturais”. É, portanto, compromisso
do Estado a realização desses objetivos, cujo projeto
vem carecendo de estratégia política e programação
unificadora.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, sei que, à primeira vista, o assunto
que trago a este Plenário pode parecer de interesse
exclusivamente local. Trata-se, entretanto, de uma si tuação do Distrito Federal que, certamente, reproduz
problemática idêntica de outros Estados e que, por
conseqüência, nos faz refletir a respeito da ausência
de diretrizes nacionais a respeito.
Refiro-me a um dos traços mais contundentes
da política teatral de Brasília: o pouco espaço dedica do à produção local nos teatros administrados pelo
poder público ou por empresas estatais.
Quem não conhecesse o movimento teatral da
capital do País poderia até imaginar que a ausência

De um lado, o teatro reflexivo e engajado dos
grupos comandados pelos irmãos Adriano e Fernando Guimarães e pelo Diretor Hugo Rodas. Do outro,
as produções das companhias “Os Melhores do Mundo” e “Néia e Nando”, e do ator Cláudio Falcão, que
usam a sátira ao cotidiano para fazer a platéia rir sem
esforço. Cada um a seu modo, no entanto, pode ser
equiparado ao melhor da produção nacional.
Prova disso é que o teatro brasiliense está sempre presente nos principais festivais do País, já angariou os mais importantes prêmios e está sempre fornecendo novos nomes para a cena nacional.
Qual a razão, portanto, de sua modesta presença nas salas de espetáculo locais?
Para responder a essa questão, talvez seja ne cessário fazermos uma breve digressão a respeito da
própria política cultural do País.
A cultura, afinal, é o elemento integrador de um
povo e, como tal, deve estar na pauta política do cenário nacional. Atuando com seu potencial de unificação
de identidade, geração de economia e turismo, a cultura é um elemento alargador das expectativas e revigoradora da auto-estima nacionais.
Entretanto, por uma concepção torcida da cultura, assistimos a realizações tímidas no plano governamental, sem efeito estruturador da sociedade.

Quando vemos, Srªs e Srs. Senadores, um
Estado exercer a política cultural somente por meio
dos incentivos fiscais, dos instrumentos jurídicos de
apelo tributário, percebemos que essa orientação não
pode dar conta dos anseios maiores da sociedade.
Desta forma, os resultados das políticas para a
indústria cultural, como as das leis de incentivo à cultura – Lei Rouanet e Lei do Audiovisual – por exemplo,
não devem mitigar os esforços de uma política pública
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específica, com lógica própria, que valorize a diversi dade, o novo e o experimental.

assistir a um número de cem empreendimentos de reforma agrária, que se assistam a cinqüenta.

Um programa político verdadeiramente nortea do pelo conceito de democratização da cultura certamente incentivará os Estados a abrirem seus espa ços para as produções locais, uma vez que as gran des produções nacionais já contam, geralmente, com
patrocínios e financiamentos.

As exigências para o êxito de uma reforma agrária
no Brasil, tanto pelo tamanho do nosso território como
pelo número de interessados, são realmente gigantescas. Mas os números estatísticos não nos devem intimidar, e sim servir como um desafio. Faça-se justiça, neste ponto, aos governos anteriores, que criaram e movimentaram diversos planos de atuação nesse campo,
aos quais se devia dar prosseguimento.

Em síntese, Srªs e Srs. Senadores, busca-se o envolvimento definitivo do aparelho governamental – seja
a União, os Estados ou Municípios – na definição das linhas de atuação direta e na coordenação das atividades culturais. Sabendo-se para onde se caminha e qua is os objetivos que se buscam, a cultura será um poderoso elemento transformador da sociedade.
Por essa razão, é importante que a o teatro –
uma das mais sólidas manifestações da cultura – seja
vivenciado pelas próprias comunidades e colocado
em experimentação direta pelo seu público, para que
se tenha cidadãos críticos, informados e exigentes.
Muito obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Sem apa nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, das muitas declarações que tem feito o
Presidente Luís Inácio Lula da Silva, recolhi, entre ou tras, uma que vem ao encontro de opiniões que, por
várias vezes, já externei desta tribuna. Disse franca mente Sua Excelência, no exterior, que é inútil uma
reforma agrária sem assegurar ao assentado os mei os de produção e sobrevivência na área que lhe é
destinada. É como tirar trabalhadores da cidade para
o campo, e vice-versa, sem oferecer a estrutura que
tornará viáveis o resultado agrícola e a própria sobrevivência dos que tanto sonharam com um pedaço de
terra agricultável.
E, pelo que se conhece do perfil de milhares de
assentados, isto continua acontecendo, comprome tendo seriamente os planos que buscam a solução
definitiva para o problema.
Há muitos anos, tenho externado minhas dúvi das quanto ao resultado do processo de distribuição
de terras desacompanhado da assistência adequada
a um assentado agrícola.
Sabemos como é difícil realizar esse tipo de programação, dado o seu custo elevadíssimo. No entan to, é preciso que se realize dentro das possibilidades
financeiras da União. Se não se pode, por exemplo,

Penso que a primeira providência, a ter uma
continuidade mais dinâmica, seria a de identificar, entre as centenas de milhares de interessados, quais
aqueles que realmente estariam vocacionados para o
trabalho na agropecuária ou, mais acertadamente, na
agricultura.
Muitíssimos são os exemplos, citados pela pró pria estatística, dos que, assentados, tratam de transferir a outrem o lote conquistado. A maioria talvez pela
carência de assistência, mas muitos outros por não
se adaptarem ao trabalho agrícola. Nesses casos,
portanto, houve uma perda de tempo e de dinheiro
nas tratativas para tais assentamentos.
Nos meus pronunciamentos anteriores, enfatizei o que é consensual – e agora renovado pelo Presidente da República –, de que “fazer reforma agrária
não é somente oferecer um lote de terra a um assentado. Mesmo que o beneficiado tenha a melhor aptidão para a lide agrícola, ele não sobrevive sem a as sistência inicial. Precisará dos instrumentos e insumos para trabalhar a terra e, até a colheita dos frutos
das semeaduras que fez, terá de contar com os recursos indispensáveis para sua sobrevivência familiar.”
No governo do Maranhão, a minha administração, ao conferir títulos de propriedade a milhares de
assentados em áreas agrícolas, esteve sempre consciente da necessidade de oferecer assistência aos
camponeses que se propunham a tornar produtivos
os seus quinhões de terra. E o fizemos da melhor maneira possível, dentro das possibilidades do Estado.
Temos, pois, a experiência acumulada para afirmar, mais uma vez, que é inútil o simples ato de assegurar um lote mesmo para aquele vocacionado para
as lides agrícolas. A técnica de plantio e de colheita
tem de se fazer eficiente. Nas vilas agrícolas que se
formarem, não podem faltar a escola para os filhos
dos assentados, o saneamento básico, a assistência
médica, a energia elétrica – itens que os manterão em
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seus lotes com perspectivas favoráveis ao seu
bem-estar e desejado progresso.
Vê-se, Sr. Presidente, como é de difícil solução
– mas não impossível – o problema da reforma agrá ria em nosso País.
Ainda recentemente, os jornais divulgaram a in formação do Ministro José Dirceu, da Casa Civil, de
que o Planalto recebe inúmeras propostas de fazen deiros que querem vender ao Estado suas terras.
Acrescendo-se a estas as terras públicas, sobram
áreas disponíveis para a implantação da reforma
agrária almejada pelo Brasil. O que falta é dinheiro capaz de subvencioná-la, do mes mo modo como tem
faltado a ‘cri atividade’ recla ma da pelo pró prio Pre sidente Lula da Silva.
Em meio aos tan tos trope ços que com prome tem uma efetivação mais rá pida da reforma, acres cen ta-se a errô nea ori entação dos que esti mu lam
as invasões de ter ras pro dutivas em afronta às
nos sas leis. Invasões que recru tam ho mens, mu lhe res e cri anças não somente para se apos sa rem
de terras produtivas, mas das própri as casas dos
pro pri e tá ri os, aonde se instalam como do nos, ser vem-se de suas despen sas e, às vezes não sa tisfe itos, des tro em móveis, máqui nas agrícolas e ou tras ben fe i to ri as.
Não será com tais ex pe di en tes que se fará
uma reforma agrária. Essas ações criminosas, in compreensivelmente não punidas, com pro me tem
todos os esforços que se fa zem para a re alização
de programações sé rias e pos síveis.
Nas últimas invasões a agênci as bancá ri as
em Bu ritis, Mi nas Ge rais – como foi amplamente
di vul ga do pela im pren sa –, as lide ran ças dos inva sores re cusaram a ofer ta de um pro curador da que le Estado, que lhes ofe recia a doação de uma área
significativa de fazenda na quela re gião. O motivo
da recu sa, pelo que li, era o de que a terra ofereci da ficava um pouco lon ge da cida de e era pequena
para aten der a to dos os invasores...
Ora, não esperem as lideranças desses tra balhadores que o aten dimento às suas re ivindica ções se fará de modo glo bal, amparando-se num
só momen to to dos quantos al mejam um peda ço de
terra agri cultável. Terá de ser mes mo par cial, por
etapas, dentro das possi bi li da des orçamentárias.
A decisão go verna men tal de con centrar, sob
co man do único, os projetos soci a is – nos quais es tão na turalmente in clu í dos os traba lha do res ru rais
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–, é uma idéia opor tuna e in teligente, pois evita rá a
pul ve ri za ção de re cursos. É bem prová vel que contri bua para a conso li da ção de vilas agrí colas atra vés das benfeitorias e assis tên cia técni ca que lhes
possa levar, mantendo na la buta do campo aque les que tan to sonha ram por la vrar suas pró prias
ter ras.
Esta a minha expectativa oti mis ta.
Tenho es peranças de que o atu al go verno,
che fi a do por uma perso na lida de de ori gem hu mil de – e que conhe ce em profundidade o drama vi vi do pe los sem-terra –, terá sensi bi li da de para enca minhar, com cri atividade, as so lu ções para esse
problema agrá rio de nos so país.
Era o que ti nha a di zer.
Obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem
apa nha men to taquigráfico.) – Sr. Presi den te, Srªs
e Srs. Senadores, a rela ção da segurança no tra balho com cursos téc nicos nunca nos pa re ceu mui to transparente na his tó ria da evolu ção do conheci mento ociden tal. Todavia, não se deve duvidar de
que a in terdependência dos ter mos seja ab so lu ta mente real e ne cessária. Por isso mesmo, a revista
CIPA (Ca der no Infor mativo de Prevenção de Aci den tes), de agosto de 2003, pu blicou extenso arti go sobre o as sunto, in titulado “Se gurança no Tra balho em Cur sos Técni cos”, as sinado pelo advogado e pedagogo Luiz Au gusto Da masceno. So bre
tal ar ti go me debruçarei nes ta oca sião, na convic ção de que questões rela ci o na das à se gurança do
trabalho mere cem nos sa mais detida reflexão.
Na era da glo balização, a edu ca ção pro fissio nal atin ge um pata mar de im por tân cia ím par para
as organizações mo der nas, das qua is se espera
um ajus te sem pre ins tantâneo às exi gên ci as do
mercado. Do trabalhador, por tanto, se es pera,
tam bém, uma formação in tegral e um preparo pro fis si o nal bastante efi ci en tes para vencer os desafi os im postos pela nova fase do desenvolvimento
capitalista. Num con texto de mer ca do competitivo,
o cres cimento de uma na ção de pende inexoravel mente do nível de qualificação de seus tra balhado res, para cuja melho ria os em pre sá ri os neces sa ri a men te devem considerar a qua li fi ca ção de seus
pro fis si o na is como investimento de grande ren ta bilidade.
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Os cur sos de ní vel téc nico da educa ção pro fis si o nal oferecidos pelas esco las pú blicas do
Estado brasi le i ro têm incor po ra do a se gurança no
trabalho como supor te formativo do in divíduo, pro mo tor de relevância à dimen são hu mana do traba lho e con tributivo para a preven ção dos infortúnios
laborais. Na verdade, as dire tri zes do MEC es tabe lecem, para o nível téc nico da educa ção pro fissio nal, um per fil de aprendi za do cen trado no de sen volvimento de com petência e habi li da des, per pas san do as diversas car reiras do mercado.
As exigências impos tas pelo atual mo delo
econômico con tribuem para que a nova educação
pro fis si o nal en fatize a dimen são hu mana do traba lho por meio de sig ni fi ca ti va e eficaz in serção do
tema da segurança do tra balho. Daí, a extre ma re levância com que o estudo do dou tor Da masceno
lan ça luz à com pre en são do assunto em nos sa
contemporaneidade. Percor ren do inúmeras es co las pro fis si o na is do País, traçou um per fil atu al do
quadro de en sino, en focando a questão da segu rança do trabalho como pri o ri da de de in te res se e
análise.
Sr. Presidente, retrospectivamente, escassos
são os regis tros his tó ri cos nos quais se ve rifica
pre o cu pa ção de nos sos edu cadores com a cor re la ção se gurança no tra balho e ensino pro fissionali zante. As pri meiras leis do ensi no in dus tri al dis põem apenas sobre a ne ces si da de de in tegração
do profis si o nal na comunidade e sua par ticipação
efetiva no traba lho pro dutivo. So mente em 1972,
quan do da rea li za ção do XI Con gresso Nacional
de Prevenção de Aciden tes, lo ca li zou-se um pi o ne i ro es tudo ver san do so bre a impor tân cia da pre sença de con te ú dos sobre segurança no trabalho
na educação profissional.
Todavia, apenas em 1997, com o lan ça men to
do Programa Escola do Fu turo Tra ba lha dor, no Pa raná, foi que se insta lou de vez no País uma políti ca edu ca ci o nal ori en ta da ao en sino pro fissional
com ênfase na segurança do tra balho e do traba lhador. Tra ta-se de um programa des ti na do a cri an ças e ado lescentes da quar ta sé rie do en sino fun damental, cujo objetivo con sis te em fornecer-lhes
informações so bre di reitos e de veres tra balhistas,
bem como ques tões de segurança e saúde dos tra balhadores, para a formação de uma consciência
preventiva e cidadã.
Se gun do o dou tor Da masceno, em 1998, o
Governo do ex-Presidente Fernando Henri que ins -
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tituiu a Meta Mo bilizadora Na cional da Área Traba lho como par te inte gran te do Programa Brasileiro
da Qua li da de e Pro dutividade. Entre os objetivos,
destacava-se o contato com o Mi nis té rio da Edu ca ção, para inclu são de co nhe ci men tos so bre área
de segurança e sa ú de no tra balho nos cursos fun damental, mé dio e su perior, além da busca por ex periências se melhanças em ou tros pa íses, para
sub si di ar ações do projeto. No mesmo ano, elabo rou-se um Termo de Referência para in tegração de
co nhe ci men to sobre segu ran ça, saú de do traba lhador e meio ambien te na edu cação pro fissional,
com recursos do FAT, sob a coor de na ção do Minis tério do Trabalho e Empre go.
Com efeito, des de a pro mul ga ção da Consti tu i ção de 1988, trans formações radica is foram inscri tas na ordem edu ca ci o nal bra sileira, inspiradas
na re levância confiada à tôni ca so cial. Des se
modo, como manda men to da Car ta Mag na, a edu cação profis si o nal pre cisa ser tratada e oferecida
em con sonância com as mu danças, os desa fi os e
as exigên ci as presen tes no mundo do trabalho, sobretudo, a par tir do úl timo quar tel do século vin te.
Mais que isso, a Lei de Dire tri zes e Ba ses da Edu cação preco ni za que a educa ção es co lar de verá
vincular-se ao mundo do trabalho e à prá tica so ci al.
A bem da ver dade, a LDB é suficientemente
explícita quando as se gu ra um mode lo de in tegra ção, buscan do a eli minação do du a lis mo tradicio nal men te exis tente no Bra sil en tre educa ção aca dê mi ca e profis si o nal, ou seja, entre os que de têm
o saber e os que executam o tra balho ma nual. Por
isso mes mo, prevê, igualmente, que a educação
pro fis si o nal seja de senvolvida em ar ti cu la ção com
o ensi no regular ou por di ferentes es tratégias de
edu ca ção con tinuada, em instituições es pecializa das ou no am bien te de tra balho.
Sr. Presidente, um dos ma iores de sa fi os para
o sécu lo XXI, que se carac te riza pelo engendra mento de um novo paradigma do valor trabalho, é
prover os am bientes de trabalho de uma rede de
segurança ne ces sá ria à pro teção da inte gri da de fí sica e mental dos trabalhadores. No Brasil, as Insti tu i ções Fede ra is de Educação Tec no ló gi ca for mam, atu almente, uma rede de 139 es colas, es pa lhadas nas cin co re giões ge ográficas do País. É na
Re gião Nordeste que se con centra o maior nú mero
delas, re u nin do 35% do total das escolas, enquan to na Re gião Sul o per cen tu al atin ge 20%. Em compensação, do pon to de vis ta dos Esta dos federa dos individu a liza dos, a Minas Ge rais se atri bui o
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maior nú mero de escolas, aboca nhan do o per cen tual de 15%.
Os da dos re co lhi dos pela pesqui sa do doutor
Damasceno revelam uma re alidade so cioeducaci onal bem in trigante. Se não, vejamos: em bora se jam as re giões mais desenvolvidas, o Sul e o Su deste con centram os mais eleva dos ín dices de aciden tes de tra balho re gistrados no Bra sil. Isso se
traduz de for ma bas tante inu si ta da, pois se pre su mia que, por serem do tadas dos melho res índices
educacionais e eco nô mi cos, tais regiões dis po ri am pa ralelamente de ín dices mais modes tos de
aci den tes.
Da mes ma pes qui sa, pode-se extrair ou tra in for ma ção bem pre ocupante; talvez a mais me lan có li ca! Consta tou-se que a presen ça de conte ú dos
sobre se gurança no trabalho nos cur rí cu los dos
cursos de nível téc nico da edu cação pro fissional
ainda é mui to pre cá ria no Brasil. Do total de 303
cursos de nível téc nico da edu cação pro fissional
oferecidos pe las es colas es tudadas, ape nas 184
pos su em disciplina com con te ú dos sobre seguran ça no tra balho, tota li zan do menos que 65% do conjunto. Pior que isso, é saber que, mesmo entre as
que oferecem dis ci pli na abordando esse tema, a
carga ho rária a ela des ti na da é vi sivelmente exí gua.
Na re alidade, des de a vigência das no vas Di re tri zes Cur ri cu la res Naci o na is para a Educação
Profissional de Ní vel Téc nico, a exigência das
competências pro fis si o na is gerais sobre seguran ça no tra balho foram redu zi das a de ter mi na das
áreas pro fissionais. Artes, Co municação, Constru ção Civil, Ima gem Pesso al, Indús tria, Quí mi ca e
Sa ú de foram as áre as para as quais se defi ni ram
apli ca ção di re ta do co nhecimento sobre seguran ça no tra balho. Estra nhamente, o mes mo trata mento não foi exigi do para os técnicos das áre as
de Agrope cuá ria, Co mércio, Design, Gestão, Infor mática, Lazer e Desenvolvimento So cial, Meio
Ambiente, Mi neração, Recur sos Pesqueiros, Tele comunicações, Trans por tes, Tu ris mo e Hos pitali dade.
Nota-se, também, a par tir dos estu dos do
dou tor Damasceno, que a inexis tên cia de uma po lítica edu cativa efici en te com vis tas à in ser ção de
te mas re la ci o na dos com a área de se gurança e sa úde no traba lho nos currí cu los compro me te uma
integração mais har mo ni o sa en tre trabalho, se gu rança e aprendizado. Assim sen do, para ate nuar
as conseqüências fu nestas do en sino pro fissional
centrado somente nos di ta mes do mer cado e do
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ca pital, em detri men to do tra balhador e da dimen são hu mana do trabalho, o estu do reco men da que
o Poder Público, em todas as instâncias, am plie
em todo o ter ri tó rio na cional a oferta de cursos de
nível téc nico da educação profissional, contendo disciplina destinada ao ensino de conteúdos sobre segurança e saúde no trabalho.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para concluir, faço questão de parabenizar os editores da CIPA
pela excepcional edição da revista, concentrando a
atenção na relação íntima entre segurança do trabalho e curso profissional. Ao redator do artigo, doutor
Luiz Augusto Damasceno, dedico especial elogio pela
pesquisa realizada e pelo brilhante texto redigido. No
mais, convencido estou de que o Estado brasileiro
não fará ouvidos moucos aos sensatos apelos do es tudo, atendendo às reivindicações por mais conteúdo
de segurança no trabalho nos currículos de nossas
escolas.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráfico.) –
VIVO OU MORTO?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
neste momento à tribuna para comentar a matéria publicada no jornal O Globo, de 6 de novembro do corrente, intitulada “Maior de 90 anos terá de provar que
está vivo”.
A matéria, que solicito seja inserida nos Anais
do Senado, trata de medida adotada pelo Ministro da
Previdência, Ricardo Berzoini, que bloqueou 105 mil
pagamentos de aposentadorias por suspeita de fraude e, com isso, os pensionistas e aposentados terão
de sair de seus lares e irem ao INSS para provar que
estão vivos.
Lógico que essa confusão toda é conseqüência
da péssima administração do Governo Lula que, agora, desrespeita os idosos, que passarão pelo constrangimento de ter de provar que não morreram.
O texto, que passo a ler, para que fique integrando este pronunciamento, é o seguinte:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráfico.) –
ESTILO EGÓLATRA
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a
tribuna neste momento para comentar o artigo publi cado no jornal Correio Braziliense, de 1º de fevereiro
do corrente, intitulado “Destempero”.
A matéria, que solicito seja inserida nos Anais
do Senado, trata do discurso proferido pelo Presiden te Lula em Campina Grande. Em suas palavras, o
Presidente chamou seus antecessores de covardes
por não terem feito “o que tinha que ser feito”.
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Como diz o artigo, “não serve ao governo nem
ao país agredir os antecessores. Nem, tampouco, trabalhar com os olhos voltados para o passado”.
O texto que passo a ler para que fique integrando este pronunciamento, é o seguinte:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráfico.) –
PENÚRIA ORÇAMENTÁRIA
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
neste momento à tribuna comentar a matéria intitula da “Penúria orçamentária”, publicada no jornal Corre io Braziliense, de 12 de outubro do corrente ano.
A matéria, que solicito seja inserida nos Anais
do Senado, mostra como o governo Lula vem negli genciando pagamentos fundamentais para o funcio -
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namento da máquina administrativa, como nos casos
do Ministério das Relações Exteriores e da Polícia Federal.
O texto que passo a ler para que fique integrando este pronunciamento, é o seguinte:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem apanhamento taquigráfico.) –
O CRESCIMENTO SEGUNDO LESSA
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tri buna, na tarde de hoje, para fazer um comentário sobre
a matéria intitulada “Crescimento do País não precisa
do rigor neoliberal, diz Lessa”, publicada no jornal Ga zeta Mercantil, de 5 de novembro do corrente.
A matéria, que solicito seja inserida nos Anais
do Senado, registra o pensamento do presidente do
BNDES, Carlos Lessa, apresentado em palestra no
auditório do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro.
Para ele, “o ideal é que (a taxa de juros) seja abaixo
de 8,5% para impedir a expansão da dívida pública” o

NOVEMBRO 2003
Novembro de 2003

que, no momento, parece um sonho impossível de se
realizar. Além disso, o presidente do BNDES destacou que foi o governo FHC que permitiu um surto de
modernização do setor agrícola, garantindo aos fabricantes nacionais de máquinas o passaporte ao mercado externo, após a recuperação da economia de
escala.
A matéria que passo a ler para que fique integrando este pronunciamento, é a seguinte:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Sem apanha mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, se existe uma afirmação que já se incorpo rou à lista de lugares-comuns da política e da admi nistração pública no Brasil é a de que precisamos dar
prioridade ao transporte ferroviário.
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Na verdade, o que nos tem faltado, ao longo de
décadas, é a combinação de planejamento com von tade política.

Uma afirmação, sabemos todos, sempre acom panhada da série de argumentos que justificariam tal
atitude: os benefícios econômicos; os benefícios em
termos de consumo de energia; os benefícios ao meio
ambiente.

Temos uma malha implantada, em sua maior
parte, ainda no final do século XIX e início do século
XX. Trabalho feito com a maioria de capitais privados,
mas que paulatinamente foi passando ao controle público, num processo que culminou com a criação da
Rede Ferroviária Federal, em 1957; e que foi novamente revertido na década de 90, com a concessão
das malhas regionais à iniciativa privada.

Não obstante, entra ano, sai ano, e a matriz do
transporte em nosso País, em especial o de carga,
continua a privilegiar o modo rodoviário em detrimen to dos demais.

O problema, porém, é que, nesse vasto período em
que administrou o sistema ferroviário, o poder público
não foi capaz de dar-lhe a atenção devida, seja em investimentos, seja, até, de mera capacidade gerencial.

A tal ponto que, enquanto nos países desenvol vidos as ferrovias transportam 40% das cargas, e as
rodovias ficam com 30%, aqui o modo ferroviário é
responsável por menos de 20% da carga transporta da, contra mais de 60% das rodovias. E, se conside rarmos os produtos e insumos de maior valor agrega do, a repartição modal é ainda mais ingrata: 7% nas
ferrovias, 91% nas rodovias.
As conseqüências são conhecidas. Sobrecarre gadas, as rodovias se deterioram a olhos vistos, causam desperdícios, interferem de forma cruel no valor
dos fretes e aumentam sensivelmente os preços de
nossos produtos que, por isso, perdem inclusive com petitividade no mercado mundial.
Enquanto isso, o setor ferroviário luta bravamen te para dar conta de uma demanda que, de forma na tural, já lhe deveria per tencer.
Nas últimas semanas, revistas especializadas
têm apontado um gargalo que, se não for corajosa mente enfrentado, trará sérios problemas a nossa
economia. A exportação de minério e de produtos
agropecuários, em especial a soja, está prestes a dar
um salto significativo, e depende dramaticamente das
ferrovias. De modo que, em poucos meses, por exemplo, somente a Companhia Vale do Rio Doce se viu
obrigada a, quase de afogadilho, encomendar a fabri cação de 1.200 vagões.
Essa encomenda, vejam bem, é mais do que
toda a produção nacional dos últimos cinco anos.
Mas será que precisávamos chegar a esse ponto,
de incrementar a produção ferroviária quase às pressas,
sob a pressão de uma demanda inesperada?

Quanto aos investimentos, basta notar que as ca racterísticas gerais da malha ferroviária brasileira continuam, hoje, praticamente as mesmas de um século
atrás. Alguns dados, nesse sentido, são significativos:
– o traçado das linhas é, em média,
30% mais longo que o das rodovias;
– a velocidade média dos trens mal
passa dos 20 quilômetros por hora, quando
nos Estados Unidos, por exemplo, é de 80
quilômetros por hora; e
– os terminais continuam, em sua mai or parte, sem condições de receber, armazenar e distribuir produtos com celeridade e
segurança.
Quanto à capacidade gerencial, o processo de
concessão das malhas é ilustrativo. O que tivemos,
por exemplo, nas áreas de energia elétrica e de telecomunicações? Uma ação planejada, em que agên cias reguladoras previamente criadas conceberam a
melhor forma de se conceder ou permitir os serviços.
No transporte ferroviário ocorreu exatamente o
contrário. A Agência Nacional de Transportes Terrestres só foi criada, em junho de 2001, depois que as
malhas já tinham sido concedidas à iniciativa privada,
ainda na década de 90, ou seja, a questão institucional e organizacional foi tratada depois de feitas as privatizações. Isso, evidentemente, exigiu das concessionárias um esforço adicional de ajuste às novas condições de operação, resultantes da entrada em cena
do ente regulador.
De qualquer forma, improvisado ou não, o fato é
que o processo de devolução do setor ferroviário à ini-
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ciativa privada tem se mostrado, no fim das contas,
bem-sucedido.
Afinal, se compararmos o desempenho das
concessionárias com aquele do período de operação
estatal, veremos que, nesses pouco mais de cinco
anos, todos os indicadores melhoraram:
– a produção de transporte, medida
em toneladas vezes quilômetros úteis, aumentou 70%; o número de locomotivas em
tráfego aumentou 50%;
– o consumo de combustível por tone lada vezes quilômetro útil foi reduzido em
10%;
– o número total de acidentes diminuiu
40%; e
– a tarifa média cobrada dos usuários
foi reduzida em 30%.
Tudo isso significa que as concessionárias têm
cumprido seu papel e o que importa, agora, é mobi lizar o setor público para que também faça sua par te.
Quando cito o setor público não estou falando
apenas do Poder Executivo. Vejamos, pois , a tramita ção na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº
1.494, de 1999, que pretendia consolidar a legislação
que dispõe sobre os princípios e as diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação.
Recebido em 11 de agosto de 1999, o projeto circulou pelo Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis,
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e
pela Coordenação de Comissões Permanentes, onde
acabou arquivado em maio deste ano. Ou seja, perdemos quatro preciosos anos, em cujo decorrer poderíamos ter chegado a um novo marco legal e institucional
para o setor de transportes brasileiro.
Esse fato, em si, mostra que é imperioso tratar
com muita urgência o assunto, retomando-o, imedia tamente, no âmbito do legislativo. Do mesmo modo é
preciso tratar agora com a devida ênfase, ainda que
com atraso secular, de uma iniciativa que cabe, antes
de tudo, ao Poder Executivo. Refiro-me à destinação
de maciços recursos ao setor ferroviário.
Já temos, nesse sentido, um Programa de Revi talização das Ferrovias, lançado pela Agência Nacio nal de Transportes Terrestres em maio deste ano. Um
programa que, acertadamente, propõe um modelo de
transporte baseado em corredores ferroviários de ex portação, ligados aos principais por tos; e que, tam -
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bém acertadamente, procura introduzir nos contratos
de concessão as modificações que se mostram necessárias após esses anos de operação privada do
sistema.
A questão, porém, é que planos desse tipo já tivemos muitos. O que precisamos agora é de ação. É
preciso que o Governo Federal demonstre, na prática,
a vontade política de dar prioridade às ferrovias; a
vontade de acionar, com firmeza e determinação, um
mutirão de expansão e modernização de nosso sistema ferroviário. Seja com a alocação de recursos pró prios, e para isso temos os recursos da Contribuição
de Intervenção de Domínio Econômico, a CIDE, seja
pelo oferecimento, aos investidores privados, de con dições especiais de financiamento e, neste capítulo
como não poderia deixar de ser fica com a palavra o
BNDES que, além da sua finalidade institucional ligada ao desenvolvimento, tem recursos de monta para
essa iniciativa.
Para essa retomada, temos um projeto emblemático: a Ferrovia Norte-Sul. Que símbolo maior po deríamos adotar, como a conclusão de obra tão essencial, para sinalizar que as ferrovias voltam a ser
prioritárias no Brasil?
Uma grandiosa obra ferroviária que, conectando
as regiões Norte e Nordeste às regiões Sul e Sudeste, por meio das Estradas de Ferro Carajás, Centro-Atlântica, Ferroban e Sul-Atlântica:
– promove a integração nacional e regional;
– estimula o desenvolvimento sustentável do Brasil Central;
– reduz custos logísticos e impactos
ambientais; e que
– quando concluída, transportará anualmente doze milhões e meio de toneladas
de carga, levando minérios, produtos agrícolas e florestais no sentido norte-sul e combustíveis, fertilizantes e carga em geral no
sentido sul-norte.
Obra que ouso dizer, tem para nosso País, em
termos sociais, econômicos e geopolíticos, impor tância semelhante à da transferência da Capital da
República para o Planalto Central.
Finalmente, quero deixar patente meu apoio à priorização da expansão das ferrovias no Brasil, sabendo
que tal acontecimento tem que ser traduzido por uma
série de medidas que vão da oferta de linhas de crédito
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específicas para os investidores tratarem, por exemplo
os mais de 10.000 cruzamentos das linhas férreas com
rodovias, ruas e avenidas às ações regulamentares que
facilitem o transporte multimodal.
Isso tudo, com certeza, implica a aprovação de
uma lei que consolide os princípios e diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação e o conseqüente e ne cessário investimento público.
Essa parte, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado res é de nossa inteira responsabilidade.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Sem apa nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quanto mais se observa o atual quadro
político com o qual nos deparamos, tanto mais se nos
torna clara a convicção de que o processo de refor mas, em curso nesta Casa, não tem outro objetivo se não o de tão-somente resolver os problemas de caixa
do Governo Federal, seja a que custo for.
Longe de buscar reais soluções para a combali da Previdência nacional e para o caótico sistema tri butário que hoje temos, as mudanças que vêm sendo
propostas pelo Poder Executivo caracterizam-se
cada vez mais pela postura autoritária e inflexível de
seus interlocutores. Caracterizam-se pelo desprezo
ao diálogo; pela insensibilidade aos flagrantes clamo res da nação, reiteradamente manifestos pela insatis fação dos mais variados setores produtivos.
Como se não bastasse a intransigência das so luções prontas e acabadas, empacotadas pelo Pla nalto e empurradas goela abaixo à sociedade brasile ira, a pretexto de uma implacável urgência que atro pela o bom senso e a própria razão de ser do Parla mento; como se isso não bastasse, encontramo-nos
agora, em pleno processo de apreciação da PEC 74,
às voltas com uma Medida Provisória que solene mente ignora o tratamento dado pelo Congresso Na cional à Reforma Tributária e, uma vez mais, chegan do de arrastão, eleva absurdamente a carga de im postos, não só ignorando e desrespeitando o proces so em trâmite nesta Casa, mas prejudicando de ime diato milhões de trabalhadores, profissionais liberais
e autônomos, pequenos empresários e inúmeros ou tros contribuintes, em incontáveis setores de nossa
economia.
A Medida Provisória nº 135 não se justifica.
Assim como não se justificam as manobras e artifíci -
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os de que o atual governo vem lançando mão, ao tirar
da cartola suas soluções apressadas, revogando medidas de sua própria autoria (como a PEC 128, por
exemplo, para propor matéria de teor idêntico), engendrando suas PECs paralelas e empurrando o processo legislativo, aos trancos e barrancos, para a consecução de seus objetivos, nem sempre legítimos,
nem sempre justos, e, quase sempre, insuficientemente discutidos e avaliados.
Além da indignação de expressivos segmentos
da classe política, esta extemporânea medida provisória tem sido alvo de enorme antipatia por parte de
numerosos representantes dos mais amplos setores
produtivos do País.
Existe um pacífico consenso de que esta malfadada iniciativa, ao supercalibrar o percentual da alí quota a ser cobrada, significa um brutal aumento de
carga tributária.
Para a Confederação Nacional da Indústria, a
nova alíquota deve garantir ao governo uma arrecadação extra entre R$10 bilhões e R$12 bilhões.
Segundo estudo da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, o aumento
na carga tributária com a nova Cofins pode chegar a
R$16 bilhões.
A elevação da carga é indubitável, insofismável
e indisfarçável. O próprio governo admitiu nos últimos
dias que haverá uma distribuição de carga entre os
setores e que o setor de serviços, por ter uma cadeia
menor, poderá sofrer com maior incidência de impostos. Não é difícil compreender que setores que têm
uma cadeia produtiva menor não terão base a ser deduzida.
Estudos óbvios, divulgados na semana passada
pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário
mostram que o peso da Cofins sobre o preço final de
produtos e serviços passará dos atuais 6,31% para
8,39% com a adoção da não-cumulatividade. Por
mais que se tente maquiar a projeção destes números, é inexorável admitir que os produtos tenham um
reajuste médio de 2%.
Este mesmo instituto analisou o impacto da mudança da Cofins em 93 setores da economia brasileira. Conforme foi amplamente divulgado pela imprensa, para 72% dos setores analisados, há elevação de
carga tributária com a criação da Cofins não-cumulativa. Segundo as palavras de seu presidente, “a Cofins não-cumulativa prejudica empresas, contribuin-
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tes e consumidores. A mudança na sistemática de cobrança vai gerar um aumento no preço final de produ tos e serviços consumidos no País".
A mudança poderá aumentar a carga tributária
dessa contribuição em 0,46% de nosso PIB, ou seja,
cerca de R$7,8 bilhões. É importante notarmos que
esta cifra é superior aos R$4,4 bilhões previstos pelo
governo no projeto orçamentário de 2004.
Importa também salientar que tal estimativa é
de técnicos deste Congresso Nacional, com base no
comportamento da receita do PIS neste ano, depois
de idêntica transformação. Esses técnicos vislum bram uma margem de crescimento da receita maior
que o percentual de 0,26% do PIB divulgado pelo Ministério da Fazenda.
Entre os segmentos que o próprio governo reco nhece que pagarão mais Cofins estão: construção,
transporte terrestre e aéreo, saúde, educação, ativi dades de informática, alojamento e alimentação, con fecção de vestuário e atividades extrativas.
Na verdade, se analisarmos bem, concluiremos
que a MP 135 não acaba sequer integralmente com
cumulatividade, admitindo apenas redução parcial da
sua base de cálculo, da qual serão excluídos certos
insumos. Mesmo assim, a redução só ocorre com empresas que optam pelo lucro real, pois as normas não
alcançam os que optam pelo lucro presumido.
Ademais, altera-se substancialmente o Regula mento Aduaneiro e criam-se multas, assim como ou tras sanções pertinentes às atividades de importa ção, cuja constitucionalidade, na visão de muitos tri butaristas, é plenamente questionável.
Ao estatuir a retenção da Cofins, da Contribui ção Social e do PIS, em diversas espécies de servi ços – como os de limpeza, conservação e vigilância,
inclusive na remuneração de serviços profissionais –
muitos prestadores de serviços, pessoas jurídicas,
ainda que optantes pelo lucro presumido, que hoje
sofrem retenção do imposto de renda na fonte na
base de 1,5 %, passarão a ter mais 4,65% de reten ção. Resultado: passam a sofrer um desconto total de
6,15% .
Além disso, urge lembrarmos de que falamos
aqui da majoração de nada menos do que 153% para
as empresas prestadoras de serviço.
Setor extremamente sacrificado é o de transpor te de passageiros e cargas. Segundo a categoria, só
no segmento de cargas, descontando-se os créditos
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estabelecidos pela MP, a contribuição ficará entre
5,8% e 6,5% sobre a receita bruta. “Isso ocorre por que o setor de transporte é uma atividade de
mão-de-obra intensiva e este gasto não se encontra
entre os que geram créditos para desconto na Cofins,
conforme estabelece a medida provisória”. Pois,
como constatamos, a medida beneficia apenas as atividades com longo ciclo de produção e alto valor
agregado, como o varejo e a indústria exportadora.
Seriam numerosos os exemplos do prejuízo causado aos outros mais de 70 setores atingidos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, precisamos zelar para que não se imponha a esta Casa um
ritmo de atropelos e de decisões açodadas.
Estão aí iminentes o desemprego, a inadimplência e as falências para demonstrar que a economia
não tem crescido o suficiente. E se a arrecadação
vem crescendo, como registram as autoridades, é
porque o tributo tem aumentado.
Só para citar dados recentes: segundo a última
pesquisa publicada pela Confederação Nacionais dos
Transportes, 81,5% dos brasileiros estão convencidos de que pagam impostos muito altos.
Não devemos e nem podemos mais suportar
elevação de impostos. Não queremos nem merecemos conviver com esta realidade abusiva. É nossa
obrigação, enquanto representantes eleitos do povo –
– para representá-lo na defesa de seus interesses, na
elaboração de leis votadas à justiça social e na fiscalização dos atos do Poder Executivo –, é nossa obrigação, repito, que nos insurjamos contra este verdadeiro acinte contra as prerrogativas do Poder Legislativo,
contra a ordem constitucional e contra o bolso do contribuinte.
Estamos debruçados sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 74 que trata da Reforma
Tributária. Não há razão para resolver este assunto
por meio de medida provisória. Muito menos quando
os pressupostos de relevância e urgência se acham
ainda mais frágeis que o fulcro constitucional tão duvidoso neste caso.
Finalmente, há que se considerar que esta MP,
despencada de pára-quedas no Congresso, surpreende não só por seus extensos e esdrúxulos 69 artigos – versando justamente acerca de itens da reforma sobre a qual estamos a deliberar –, mas também
porque trata de matéria reservada a Lei Complementar, contendo diversas normas de direito tributário e
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esbarrando de forma incontornável em vedação
constitucional expressa (contida no art. 62, § 1º, inci so III), o que sugeriu que a Ordem dos Advogados do
Brasil, conforme anuncia a imprensa, considerasse a
possibilidade de interpor junto ao STF a respectiva
Ação Direta de Inconstitucionalidade.

torização para desconto de prestações em folha de
pagamento, e dá outras providências.

Deixo, portanto, aqui consignada minha mais
absoluta oposição à Medida Provisória nº 135, certo
de que, na qualidade de membro da Comissão Mista
encarregada de examiná-la, tudo farei para que não
prospere, uma vez que a considero abusiva e atentatória. Abusiva para com o cidadão e para com as classes produtivas do País. Atentatória contra a soberania
desta Casa; atentatória contra os legítimos interesses
da sociedade brasileira. Mas, acima de tudo, abusiva
e atentatória contra a observância à harmônica e res peitosa convivência entre os Poderes da República.
Atentatória, enfim, contra o Estado de Direito; contra
o bom senso; contra a Razão; contra Moral e a Ética
que queremos para nossos filhos.

Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de
2003, tendo como primeiro signatário o Senador José
Jorge, que altera o § 8º do art. 62 da Constituição Federal para determinar que as medidas provisórias terão a sua votação iniciada, alternadamente, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.149, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Antonio Carlos Magalhães.

É o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs. e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordiná ria, a realizar-se amanhã, às 10 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
Às 15:30 horas

–1–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 129, DE 2003
Discussão, em turno único, da Medida Provisó ria nº 129, de 2003, que abre, em favor de Encargos
Financeiros da União, crédito extraordinário no valor
R$ 2.300.000.000,00, para os fins que especifica.
–2–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO \
Nº 25, DE 2003
(Proveniente da Medida Provisória nº 130, de 2003)
Discussão, em turno único, Projeto de Lei de
Conversão nº 25, de 2003, que a dispõe sobre a au -

–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, DE 2003

–4–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 16, de 2002 (nº 135/99, na Casa de ori gem), que torna obrigatório o registro dos casos de
desnutrição pela rede de saúde e o envio desses dados ao Ministério da Saúde e às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para fins estatísticos e de
adoção de políticas públicas de saúde.
Pareceres sob nºs 1.484 e 1.485, de 2003, das
Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, com as Emendas nºs 1 e
2-CCJ, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável ao Projeto e
às Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
–5–
REQUERIMENTO Nº 996, DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº
996, de 2003, do Senador Jonas Pinheiro, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº
31, de 1997, com o Projeto de Lei do Senado nº 68, de
2001, por regularem a mesma matéria.
–6–
REQUERIMENTO Nº 1.010, DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.010, de 2003, do Senador Aluizio Mercadante, so -
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licitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 17, de 2001 e 181, de 2002, por re gularem a mesma matéria.
–7–
REQUERIMENTO Nº 1.011, DE 2003

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.011, de 2003, do Senador Arthur Virgílio, solicitan do a tramitação conjunta dos Projetos de Resolução
do Senado nºs 30 e 45, de 2003, por regularem a
mesma matéria.
–8–
REQUERIMENTO Nº 1.012, DE 2003

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.012, de 2003, do Senador Aloizio Mercadante, soli citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 174,
de 2003, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos.
–9–
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei do Senado nº 624, de 1999, de
autoria do Senador Eduardo Siqueira Campos, que
autoriza o Poder Executivo a constituir a Fundação
Universidade Federal do Tocantins.
Pareceres pela prejudicialidade da matéria sob
nºs 1.522 e 1.523, de 2003, das Comissões de Cons tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Marcelo Crivel la, e de Educação, Relator: Jonas Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40
minutos.)

Novembro de 2003

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL
SENADOR JOSE SARNEY
11-11-2003
terça-feira
16:00 – Ordem do Dia
Plenário do Senado Federal
17:00 – Governador Ronaldo Lessa, Governador
do Estado de Alagoas, acompanhado dos Governadores
– Governador Eraldo Tinoco, Vice-Governador do
Estado da Bahia
– Governador Lúcio Alcântara, Governador do Esta do do Ceará
– Governador José Reinaldo Tavares, Governador
do Estado do Ma ra n hão
– Governador Cássio Cunha Lima, Governador do
Estado da Paraíba
– Governador Jarbas Vasconcelos, Governador do
Estado de Pernambuco
– Governador José Wellington Dias, Governador do
Estado do Piauí
– Governadora Wilma de Faria, Governadora do
Estado do Rio Grande do Norte
– Governador João Alves, Governador do Estado de
Sergipe
– Governador Aécio Neves, Governador do Estado
de Minas Gerais Presidência do Senado Federal
12-11-2003
quarta-feira
09:30 – Gravação do programa de rádio do Amapá
Presidência do Senado Federal
11:00 – Sessão Solene do Congresso Nacional
para comemorar o centenário da assinatura do
Tratado de Petrópolis
Plenário do Senado Federal
16:00 – Ordem do Dia
Plenário do Senado Federal
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Ata da 162ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 13 de novembro de 2003
1ª Sessão Legislativa Ordinária Da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Eduardo Siqueira Campos,
Romeu Tuma, Mão Santa e Augusto Botelho
ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Aelton Freitas – Alberto Silva – Almeida Lima –
Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Amir Lando – Ana
Júlia Carepa – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães – Antônio Carlos Valadares – Augusto
Botelho – César Borges – Delcidio Amaral – Demostenes Torres – Duciomar Costa – Edison Lobão –
Eduardo Azeredo – Eduardo Siqueira Campos – Efraim Morais – Eurípedes Camargov – Fátima Cleide –
Fernando Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi Alves Filho – Geraldo Mesquita Júniorv – Gerson Camata –
Gilberto Mestrinho – Hélio Costa – Heloísa Helena –
Heráclito Fortes – Ideli Salvatti – Jefferson Peresv –
João Alberto Souza – João Batista Motta – João Capiberibe – João Ribeiro – Jonas Pinheiro – José Agripino – José Jorge – José Maranhão – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha – Leonel
Pavan – Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Magno Malta –
Maguito Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella – Marco Maciel – Maria do Carmo Alves – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Papaléo Paes
– Patrícia Saboya Gomes – Paulo Octávio – Paulo
Paim – Pedro Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte – Renan Calheiros – Roberto Saturnino – Rodolpho Tourinho – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Roseana Sarney – Sérgio Guerra – Sérgio Zambiasi –
Serys Slhessarenko – Sibá Machado – Tasso Jereissati – Tião Viana – Valdir Raupp – Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 76 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O tempo destinado aos oradores da primeira
hora da sessão será dedicado a homenagear o “Dia
Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de
20 de julho de 1984, nos termos do Requerimento nº
708, de 2003, de autoria do eminente Senador Romeu Tuma, 1º Secretário desta Casa, e outros Srs.

Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu
Tuma, autor do requerimento e primeiro orador inscrito.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos, Srªs e
Srs. Senadores, preciso, inicialmente, penitenciar-me
devido à parcimônia com que saudei o Dia Nacional
do Vereador, transcorrido em 1º de outubro último.
Ao lado de nobres Pares, tomei a iniciativa de requerer a homenagem aos edis naquela data, mas concordei com a sua transferência para hoje, devido à possibilidade de adquirir maior brilho ao se relacionar com as
comemorações dos 180 anos do Congresso Nacional.
Naquele 1º de outubro, para evitar excessivo
ufanismo, uma vez que somos todos colegas parlamentares, restringi minhas referências ao fato de o
Vereador figurar nas origens do Poder Legislativo
brasileiro como importante personagem histórico.
Na verdade, a vereança brasileira constitui a
raiz primordial do Poder Legislativo em todo o continente americano, pois foi aqui no Brasil, na antiga Capitania de São Vicente, que surgiu a primeira Câmara
Municipal das Américas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, somos
condicionados, até por intuição, a reconhecer a importância da distância que nos separa de qualquer
acontecimento. Por isso, preocupamo-nos mais com
os fatos ocorridos em nossa rua do que com os eventos distantes.
Fácil é perceber que, no universo legislativo,
cabe à edilidade influir sobre coisas que nos afetam
direta e imediatamente, coisas que repercutem a todo
momento na qualidade de vida de nossas famílias.
Em parceria com o Prefeito, o Vereador zela pelo lugar onde moramos, pela vizinhança do nosso lar, pelos caminhos que precisamos utilizar no ir e vir da rotina diária da nossa vida.
Assim, neste momento, o Congresso Nacional
reverencia, com total justiça, as pessoas que encar-
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nam a vontade do povo no seu nível mais sensível e
essencial, como elos basilares da prática democrática, verdadeiros alicerces do Estado Democrático de
Direito.
Senador Mão Santa, queria saudar os Srs. Vereadores. Pergunto se V. Exª já foi vereador alguma
vez em sua vida?
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Romeu Tuma, citarei um fato. Giscard d’Estaing, que tinha sido Presidente da França por sete anos, derrotado no segundo turno das eleições por François Mitterrand, disse: “Serei Vereador da minha cidade”. Esse é
o conceito que tenho da grandeza e do significado daquele que é o Senador da cidade, que é o Vereador.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Saúdo os
Vereadores aqui presentes. Agradeço sua presença
nesta data.
As Câmaras Municipais estão nas origens de
nossa história como Nação. Configuram as células
iniciais de toda a estrutura política moldada nas lutas
do nosso povo. A figura do Vereador brasileiro nasceu em 1532, no momento em que Martim Afonso de
Sousa deu início à nossa organização política, instalando a primeira Câmara das Américas na Vila de São
Vicente, sede de sua capitania hereditária, com 110
léguas de costa, ou seja, 726 quilômetros, que hoje
se estendem do Rio de Janeiro ao Paraná. Ali começou a reproduzir-se a celula mater da nacionalidade.
Isso teve início quase um século antes de os pilgrims de Massachussetts fazerem algo parecido nos
assentamentos coloniais ingleses que dariam origem
aos Estados Unidos da América.
Martim Afonso de Sousa atribuiu à Câmara vicentina competência para discutir e deliberar sobre
os problemas referentes a arruamento, construções,
limpeza, ordem pública, taxas e impostos, divisão e
posse de terras e heranças, além de promover a
guerra e assentar a paz com os gentios, como aconteceu no episódio da Confederação dos Tamoios;
para decretar a criação de arraiais e convocar juntas
para discutir e deliberar sobre negócios da Capitania.
Ela era integrada por três vereadores, um procurador,
dois almotacéis e um escrivão.
Para exercer a vereança, era preciso ser um
“homem bom”, entendido como tal o português de
boa instrução e prestígio entre os habitantes. Não podiam exercê-la os estrangeiros, os não-católicos e os
trabalhadores braçais.
Os edis elegiam, entre seus pares, um juiz ordinário como presidente da casa legislativa. O procurador requeria o andamento das causas públicas. Os al-
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motacéis administravam o mercado, verificando a distribuição dos gêneros alimentícios e a exatidão dos
pesos e medidas. O escrivão redigia as atas de reuniões, transcrevendo-as em livro próprio.
A singela organização parlamentar vicentina
multiplicou-se por todo o País, com os nomes de Senado da Câmara, Conselho ou simplesmente Câmara
– essa é a razão, Senador Mão Santa, de V. Exª se referir ao Senado da Câmara. Realmente, ela teve esse
nome inicial. Compostas por “homens bons” ou vereadores eleitos, essas cortes comunais tiveram um
magno papel na formação da consciência do povo
brasileiro. Antes e depois do advento de nossas províncias e Estados, sempre figuraram na estrutura política da Nação.
Nas atas de nossas antigas casas de leis municipais, apesar dos estragos feitos pelo tempo,
lêem-se relatos de como o Brasil evoluiu política, econômica e socialmente. Quaisquer pesquisas que nelas se façam ganham o sabor da emoção. Por exemplo, as câmaras municipais de São Vicente e São Paulo guardam preciosidades capazes de fazer-nos vivenciar os dias em que desbravadores, como o inolvidável e ímpar João Ramalho, partiram do litoral para
fundar cidades e alargar as fronteiras do Brasil.
Martin Afonso era fidalgo, soldado e estadista
de grande valor na história de Portugal e suas antigas
colônias. Recebera a missão de estabelecer, ao longo da costa brasileira, núcleos permanentes de povoação, para assegurar a posse da terra e das riquezas
descobertas havia pouco. Terra e riquezas naturais
que estavam a despertar a cobiça e a motivar ferozes
ataques de piratas e forças regulares de outras nações européias.
Logo à chegada, no comando de uma frota de
cinco navios e quatrocentos homens, apresou duas
embarcações francesas carregadas de pau-brasil.
Designou duas caravelas, sob o comando de Diogo
Leite, para explorar o litoral norte do Brasil e, assim, fixar os limites dos domínios portugueses. Depois,
pesquisou toda a costa para o Sul, até o rio da Prata.
Fixou-se na Ilha de Enguaguaçu, também chamada
de Morpion e São Vicente.
João Ramalho, Antônio Rodrigues e o Cacique
Tibiriçá, à frente de numerosos guaianazes, lhe deram inestimável apoio. E, a 22 de janeiro de 1532,
fundou a Vila de São Vicente. Ergueram-se a igreja, a
cadeia, a alfândega e a casa da Câmara. Estava assim criada a primeira Câmara de Vereadores de nossa Pátria.
A etimologia da palavra “vereador” inicia-se no
verbo “verear”, que significa administrar, reger, gover-
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nar. Historicamente, a figura do edil aparece em Portugal no século 14, quando servia como assistente
dos juízes na administração municipal. Esses assistentes, por suas atribuições, assemelhavam-se ao
“aedile”, o antigo magistrado romano que cuidava da
salubridade, da desobstrução das vias públicas, da
inspeção e conservação dos edifícios públicos, do
abastecimento das cidades e que, vigiando o preço
do trigo, os pesos e as medidas, protegia os compradores contra fraudes. Para isso, o “aedile” podia editar os regulamentos edicilianos, depois chamados de
posturas e, hoje, de leis municipais. Daí a equivalência de nomenclatura entre edil e vereador.
Nos primórdios de nossa História, os edis adquiriram tanta importância que, em algumas ocasiões,
exigiram a presença de governadores coloniais no
paço da Câmara para tratar de negócios públicos,
chegando a suspendê-los e a nomear substitutos, enquanto o governo da metrópole providenciava a respeito. No Brasil colonial, o exercício da vereança era
obrigatório, caso se fosse indicado e eleito, o que implicava “prestar fiança”, ou seja, deixar os próprios
bens hipotecados em nome da Câmara. Só se permitia a reeleição após três anos do fim do mandato.
As eleições para a Câmara aconteciam de três
em três anos, geralmente nas oitavas de Natal, isto é,
no período de oito dias consagrados à liturgia natalina. Reunindo o conselho comunal com os “homens
bons” e o povo, o juiz presidente das eleições pedia-lhes que, em votação secreta, indicassem seis
homens para eleitores. Os mais votados passavam a
representar a comunidade e eram divididos em três
turmas de dois eleitores, mantidas incomunicáveis
entre si. Cada turma produzia um rol com os nomes
das pessoas que queria ver eleitas como “oficiais da
Câmara”. O presidente da eleição examinava esses
róis, verificava os nomes votados e escrevia-os em
uma folha chamada “pauta”, cuidando para que não
compreendessem parentes em até quarto grau por direito canônico.
Assinada e fechada a pauta, o magistrado preparava três pelouros com as indicações para vereador, três para procurador e assim por diante. “Pelouros de vereação” era o nome dado a esses papéis
porque permaneciam encerrados em bolas de cera
com a forma de pelouro, isto é, lembravam as bolas
de ferro usadas como projéteis na antiga artilharia.
Os “pelouros de vereação” eram colocados num
saco dividido em compartimentos correspondentes a
cada cargo e fechados numa arca ou num cofre de
três chaves. Seriam reabertos dias depois, na época
apropriada, junto à coluna de pedra ou madeira que
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simbolizava a vila, que talvez por isso tenha recebido
o nome de pelourinho.
No 1º de janeiro que se seguia às eleições, os
oficiais da Câmara, os “homens bons” e o povo juntavam-se ao redor do pelourinho na maior festa cívica
da vila. Até os índios gostavam da algazarra, apesar
de não entenderem direito aquela forma de escolher
“caciques” brancos. Em meio a ruidosas manifestações de regozijo ou de cautelosa desaprovação, um
menino retirava então um pelouro de cada compartimento do saco. E o juiz presidente proclamava eleitos
para o cargo correspondente a cada compartimento
aqueles cujos nomes estivessem registrados no respectivo pelouro.
No impedimento, ausência ou vacância, a Câmara e os “homens bons” juntavam-se para eleger,
por maioria de votos ou vozes, os substitutos que receberiam o nome de “vereadores de barrete”. Os demais eram chamados de “vereadores de pelouro”.
Uma lei de 1618 determinou que, onde houvesse “juiz de fora”, só pessoas nobres poderiam ser almotacéis e vereadores. Nessa época, segundo diversos alvarás e cartas régias, era vedado eleger “mecânicos, mercadores, filhos do reino, gente de nação,
soldados nem degredados, mas somente nobres, naturais da terra e descendentes dos conquistadores e
povoadores.” E os eleitos recebiam a prerrogativa de
não poder ser presos, processados ou suspensos senão por ordem régia ou de tribunal.
Meus nobres Pares, sabendo disso tudo, levei
um choque noutro dia ao ver reproduções de 150 mapas antigos furtados do Palácio do Itamaraty, no Rio
de Janeiro. Senti não apenas a revolta provocada
pelo crime nefando perpetrado contra o patrimônio
histórico nacional, mas também o quanto é subestimado o papel daqueles antigos desbravadores na criação deste País gigante.
Explico. Perante as reproduções dos originais
furtados, regredi no tempo. Por meio desses mapas,
vi o nosso País ir se reduzindo, reduzindo, reduzindo... até chegar às ínfimas dimensões que teria pelo
Tratado de Tordesilhas, não fosse o destemor dos primitivos habitantes da Capitania de São Vicente e do
vilarejo hoje chamado de cidade de São Paulo. Juntei
a isso um pouco do conhecimento transmitido por velhas atas dos legislativos paulistas e produzi em pensamento as imagens de uma autêntica epopéia.
De São Vicente partiram indômitos desbravadores, comandados de início por João Ramalho e apoiados pelo sogro desse original bandeirante, o cacique
Tibiriçá. Subindo ao Planalto de Piratininga, após
vencer a Mata Atlântica da Serra do Mar, foram povo-
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ando e pontilhando de arraiais e vilas aquilo que começava a ser o nosso solo pátrio. Dezenas de nomes
como Santo André, São Paulo, São Bernardo e Taubaté marcaram sua rota. Estava concretizada a plataforma da qual as Bandeiras iriam lançar-se, em seguida, através dos rios Tietê, Paraíba, Paraná, Paraguai,
Corumbá, Tocantins, Araguaia, Amazonas e tantos
outros rios para vergar a linha vertical de Tordesilhas,
empurrá-la para lá dos cerrados e selvas, desrespeitar os limites fixados pelo império espanhol e criar
esse nosso Brasil fenomenal.
Foram três milhões de quilômetros quadrados
conquistados com coragem indômita, muitas vezes,
tragicamente, truncada por moléstias desconhecidas
ou ferozes ataques de feras e silvícolas. Parece até
que no inconsciente coletivo da época já estava gravada a imagem do Brasil continente com formato de
um coração, tal foi o que buscaram desenhar nos velhos mapas esses nossos admiráveis sertanistas ancestrais.
Dir-se-á que as Bandeiras estavam à cata do
quimérico Eldorado, assim como de minas de ouro e
prata, diamantes, esmeraldas e escravos indígenas
para explorar os garimpos.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite V. Exª
um aparte?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não,
Senador.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Romeu Tuma, gostaria de cumprimentá-lo. V. Exª representa o grandioso Estado de São Paulo, assim como
o companheiro Eduardo Suplicy, o destaque maior na
política, quando S. Exª foi Vereador e Presidente da
Câmara Municipal, pela sua maneira de agir. Com
austeridade, S. Exª foi acreditado no Estado de São
Paulo como também no Brasil e, ao lado de V. Exª, dá
grandeza a esta Casa e coroa a missão do Vereador
na política.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obrigado a V. Exª pelo seu aparte. No fim do meu discurso, cito o Senador Eduardo Suplicy. V. Exª, com a sua
inteligência e com a sua visão, permanentemente
manifestadas nos seus discursos, nos apartes que
faz à Casa, só enobrece este Senado. V. Exª leva,
sem dúvida, respeitabilidade não apenas ao Estado
do Piauí, mas a todo o Brasil, pela elegância com que
trata os seus companheiros e a coisa pública desta
Nação.
Não quero me perder. Fiquei tão entusiasmado
com o aparte de V. Exª que quase me perco!
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Sim, também é verdade. Mas os bandeirantes
agiam como senhores das terras que consideravam
suas e viriam a nos legar. Aventuravam-se como fundadores de uma Nação. Por isso, transformaram São
Vicente em cellula mater e São Paulo, em raiz da nacionalidade. E ali deram início àquilo que viria a ser
uma das mais importantes, poderosas e aglutinantes
características nacionais, ou seja, a miscigenação.
Assim nasceu o Brasil, sob o signo da intrepidez,
do trabalho, da realização, do sentimento de posse da
terra, necessária à construção de uma nova Pátria no
além-mar. Todos esses atributos foram difundidos por
mérito daqueles pioneiros. Com sua implementação,
encerrou-se o ciclo histórico primordial, ou seja, completou-se o início da nossa nacionalidade.
Depois, as sementes sociais lançadas pelas
Bandeiras foram germinando por toda a parte. Arraiais e vilas tornaram-se cidades, províncias e Estados –
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso que o digam! Só
em Minas, partindo de Taubaté, fundaram 36 das
mais antigas cidades, entre elas Ouro Preto, Mariana,
Caetês, São João Del Rey, Itaberava, Pitangui, Baependi, Pouso Alto, Ribeirão do Carmo, Aiuruoca, Rio
Verde, Ouro Fino, Ouro Podre, Itajubá, Campanha e
Paraopeba, várias delas hoje com outros nomes. Em
todas, estava presente o poder das câmaras de vereadores.
Desde o período colonial até a República, as câmaras encaminharam nosso povo em direção àquilo
que hoje entendemos por democracia num Estado de
Direito. Essa destinação do nosso Poder Legislativo
municipal deve ter sido traçada por algo superior a regimes e ideologias, tanto que encontramos no art.167
da Constituição Imperial algo que se repete até hoje –
e oxalá os netos dos nossos netos também dele possam usufruir. Ou seja: sempre por eleição, “em todas
as cidades e vilas ora existentes, e nas mais que no
futuro se criarem, haverá câmaras, às quais compete
o governo econômico e municipal das cidades e vilas”, conforme aquele Texto Constitucional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta homenagem causa-me particular orgulho e prazer, pois o
Senador Mão Santa faz-me recordar que Robson, meu
filho mais jovem, agora no exercício do quarto mandato de Deputado Federal, iniciou a sua trajetória política
como vereador. Aos 18 anos de idade, foi eleito o edil
mais jovem da história da Câmara Municipal de São
Paulo, com votação somente superada pelo hoje Senador Eduardo Suplicy, como citou V. Exª. S. Exª, na
magnitude da Presidência daquela Casa, pôde exercer um mandato brilhante e histórico na Câmara Municipal e trouxe para esta Casa toda a experiência que
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adquiriu no exercício da vereança, e o mesmo ocorreu
com Robson Tuma, meu querido filho.
Senador Mão Santa, V. Exª demonstrou a sua
inteligência ao citar o exemplo de um grande vereador que hoje ocupa um lugar nesta Casa e que é um
dos nossos mais importantes Pares. Na câmara municipal é onde realmente se vive a vida do cidadão. Às
vezes vou a uma câmara municipal e me emociono
ao subir à tribuna para proferir uma palestra ou para
dialogar com os srs. vereadores, porque o vereador,
este, sim, tem contato permanente com a população
local. Nós estamos distantes. É difícil um encontro
com a população nas ruas, a não ser na época das
campanhas eleitorais ou nos fins de semana; porém,
nesses momentos, o tempo é muito curto para os
contatos.
Portanto, a voz do povo é o vereador, por quem
realmente devemos batalhar para que tenham condições de representar a sociedade em toda a estrutura
política nacional.
Minhas homenagens aos vereadores de todo o
País. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A Presidência aproveita a oportunidade para
cumprimentar as Srªs e os Srs. Vereadores presentes
na tribuna de honra e ainda para destacar a presença,
nesta Casa, do nobre Deputado Homero Barreto, que
se encontra ao meu lado, representante do Tocantins
na Câmara dos Deputados; do Prefeito Amélio Cayres, da cidade de Esperantina; do Prefeito Antonio
Cayres, da cidade de Augustinópolis; e do Prefeito
Baltazar Rodrigues, o Tazinho, da cidade de Arapoema. Todos líderes bem-vindos a esta sessão de homenagem aos Srs. Vereadores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Concedo a palavra à segunda oradora inscrita,
Senadora Serys Slhessarenko, do Partido dos Trabalhadores do Estado de Mato Grosso.
S. Exª dispõe de até 20 minutos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nossa saudação ao Senador Romeu Tuma, autor do
requerimento para a realização desta sessão especial, e uma saudação muito especial às Srªs e Srs. Vereadores aqui presentes; aos Vereadores e Vereadoras do nosso País.
Nada mais justo do que esta homenagem ao vereador, à vereadora. Podemos dizer, sem nenhuma
dúvida, que compõem a base da estrutura política do
nosso País.
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O Senador Romeu Tuma, no fim de sua fala, dizia isto, e costumo dizer sempre: que o vereador, que
o poder local tem que ser fortalecido. E vou falar um
pouco sobre o que entendo por fortalecimento do poder local e por quê.
O Sr. João Ribeiro (PFL – TO) – V. Exª me permite um aparte?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Pois não, Senador.
O Sr. João Ribeiro (PFL – TO) – V. Exª ainda
está no início do seu raciocínio, peço-lhe até desculpas por isso, mas é que tenho de correr para as Comissões. Hoje, realmente, é um dia em que decidiremos muitas das emendas às reformas para o nosso
País. O assunto que V. Exª aborda é de extrema relevância, até mesmo porque este Senador que vos fala
começou a sua vida como Vereador de uma cidade
do interior do Brasil, do interior do Tocantins, a cidade
de Araguaína. E, se existe alguém que defende e que
considera o mandato de vereador, sou eu. Não apenas porque exerci esse cargo no início da minha vida
pública, mas porque foi o maior aprendizado que tive
na minha carreira política. Acho que o papel do vereador é extremamente importante. Durante a visita que
me fizeram, no meu gabinete, esta semana, observei
a preocupação dos vereadores do Brasil com alguns
projetos que tramitam no Congresso com o objetivo
de dificultar a vida dos ocupantes das câmaras municipais. Há até um projeto que propõe a supressão do
salário do vereador nas cidades de até 10 mil habitantes. Creio que, ao contrário, o vereador deve ser valorizado, prestigiado e homenageado, porque é à porta
da casa do vereador que o cidadão bate e é essa a
porta que o cidadão encontra aberta todos os dias, no
momento em que precisa, no momento da sua angústia e da sua dificuldade. É o vereador que recebe o cidadão que vem do sertão, que vem do interior – isso
quando ele não mora no próprio povoado e assiste a
população local. Portanto, ele é o primeiro a ser procurado e não pode ser o último a ser lembrado. Não
quero me prolongar mais para não atrapalhar o discurso de V. Exª, mas quero parabenizá-la por ser uma
Senadora brilhante, que sempre defende o povo do
seu Estado e do País. Quero deixar aqui a minha homenagem ao vereador, homem e mulher, porque sem
ele jamais seríamos um País totalmente democrático,
um País aberto, transparente. Foi a partir do cargo de
vereador que cheguei aonde cheguei, ao Senado Federal, e é a partir dele que muitos chegam até a Presidência da República. Ou melhor, a primeira escola, o
aprendizado e a alfabetização dos políticos são realizados na Câmara dos Vereadores. Por isso, fica aqui
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minha homenagem ao vereador e a V. Exª, pelo discurso que faz.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Muito obrigada, Sr. Senador. Dizia, no momento em que V. Exª solicitou o aparte, que precisamos –
e as suas palavras foram bem nessa linha – valorizar
o poder local. E valorizar o poder local significa fortalecê-lo. E o que significa fortalecer o poder local? Significa estimular a que ele tenha não só o poder de decisão, mas também o potencial e a possibilidade de
atender realmente às reivindicações que chegam da
comunidade, da qual está extremamente perto. Ou
seja, para fortalecer o poder local, é preciso poder de
decisão, e poder de decisão precisa contar com recursos. E este é um momento importante, aqui, no
Senado da República – e já lhe concedo o aparte, Senador Mozarildo – , pois é o momento em que estamos discutindo a reforma tributária. Descentralização
de recursos é importante, sim, para o fortalecimento
do poder local. E quem acredita no processo democrático tem que acreditar, obrigatoriamente, na necessidade do fortalecimento do poder local. É no poder local que a comunidade, que o povo está; é lá que
o povo informa que está faltando uma sala de aula; é
lá que o povo reclama de um buraco na rua; é lá que o
povo sabe que o posto de saúde não está funcionando porque falta remédio, porque faltam médicos.
É o povo, que está ali, que sente de perto as necessidades. E ele chega em que político? No Presidente da República? No Senador? No Deputado Federal? No Governador? No Deputado Estadual? Poderá até chegar, mas com muita dificuldade. Em
quem chega fácil, em primeiro momento, em primeiro
lugar, é no Vereador, é na Vereadora, é no Prefeito, é
na Prefeita.
Por isso, o fortalecimento do poder local, do
nosso ponto de vista, é essencial para termos mudanças e transformações para valer em nosso País. É
preciso fazer com que esse poder da base, esse poder político, esse poder que é a essência da democracia, como o nosso também o é, seja fortalecido.
Ao homenagear todas as vereadoras – e me
permitam que fale primeiro nas vereadoras, nas mulheres vereadoras – deste País, de ponta a ponta, em
especial do meu Mato Grosso, por onde sou Senadora, e a todos os vereadores do nosso País, de ponta a
ponta, em especial os do meu Estado, Mato Grosso,
quero, a propósito, citar o nome de um Vereador.
Com certeza, há inúmeros, centenas deles, com histórias belíssima, com posturas realmente atuantes,
democráticas para valer junto às suas bases políticas, porque a nossa base política é no Município, não
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tenho dúvida disso, pois é lá que o povo está. Quero
aqui citar o nome do Sr. Moisés Martins, que foi Vereador na nossa capital, Cuiabá, do nosso Estado de
Mato Grosso. Não tenho a data em que este fato, um
fato histórico, ocorreu, mas houve um momento em
que o mandato de vereador – que era, e é, de quatro
anos – foi ampliado para seis; e o Sr. Moisés, até
onde tenho conhecimento, se não foi o único, foi um
dos pouquíssimos que não aceitou essa prorrogação
e, ao término dos quatro anos, renunciou ao mandato. Para mim, esse é um exemplo extremamente claro
de que a democracia está no sangue das cidadãs e
dos cidadãos brasileiros. Portanto, quero homenagear aqui Moisés Martins e, na pessoa dele, a todos os
Vereadores e a todas as Vereadoras do meu Estado
de Mato Grosso.
Quero ainda dizer aos Vereadores e às Vereadoras aqui presentes, que muito nos honram, e também aos que não estão aqui presentes, ao Sr. Presidente desta Casa, ao Sr. 1º Secretário, aos Srs. Senadores, às Srªs Senadores, aos Deputados aqui
presentes, que presido a Frente Parlamentar Mista
Desenvolvimento Sustentável Agenda 21 Local, do
Congresso Nacional. Trata-se de uma Frente Mista,
que congrega em torno de 152 Deputados e Senadores – para encurtarmos um pouquinho o nome, que
realmente é muito comprido, chamamos Frente Parlamentar Agenda 21 Local. E quero conclamar os vereadores e vereadoras de nosso País, de ponta a
ponta, de todos os Municípios, dos maiores populacionalmente e economicamente aos menores, dos
mais próximos aos mais distantes e de mais difícil
acesso: vamos formar essas frentes!
A Frente Mista do Congresso Nacional é uma
Frente extremamente nova. Há comissões formadas
na Câmara Federal, mas ainda não as tínhamos no
Senado da República. E, como Frente Parlamentar
Mista, é a primeira na História do Congresso Nacional.
Foi instalada há pouco tempo e pretendemos chegar,
como Frente Parlamentar Mista Desenvolvimento
Sustentável Agenda 21 Local, a todos os Municípios
do nosso País. Para quê? Para que se formem Frentes
Agenda 21 Local nas Câmaras de Vereadores.
Essa Frente do Congresso Nacional, no início
do ano, no mês de março, mais precisamente, realizará uma reunião com as Assembléias Legislativas
de todos os Estados, quando definiremos uma estratégia para chegarmos a todos os Municípios. Para
quê? Para que lá se constituam os fóruns paritários
formados pela Câmara Municipal, representantes do
Poder Executivo e da comunidade organizada de
cada Município. Formados esses fóruns de forma pa-
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ritária e tripartite, temos certeza de que promoveremos o desenvolvimento dos nossos Municípios em
uma linha de desenvolvimento sustentável, que é o
que prevê a Agenda 21 Local. Ainda vamos falar um
pouco mais sobre isso.
Peço escusas ao Senador Mozarildo Cavalcanti
e concedo-lhe o aparte neste momento.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senadora
Serys Slhessarenko, permita-me uma aparte depois
do Senador Mozarildo, para prestar uma informação
sobre essa tese maravilhosa que V. Exª levantou e
que considero importante para o seu trabalho.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Conceder-lhe-ei o aparte depois do aparte do
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PPS – RR) – Senadora Serys Slhessarenko, agradeço o aparte que
V. Exª me concede. No dia 1º de outubro, Dia do Vereador, tive a oportunidade de fazer um pronunciamento aqui ressaltando a importância do vereador
para a política, para a vida da população e para a vida
administrativa do País. Já se disse, e repete-se muito,
que o cidadão vive no Município, não vive na União,
nem nos Estados. A homenagem de hoje, requerida
por vários Senadores e encabeçada pelo Senador
Romeu Tuma, coincide com a publicação ontem de
um levantamento feito pelo IBGE sobre os Municípios
brasileiros. E o que constatamos nos 5.560 Municípios brasileiros, Senadora Serys Slhessarenko? Constatamos que há um aprofundamento das desigualdades no âmbito municipal. Os Municípios menores são
os que têm menos recursos; são, portanto, os que
têm menor aparelhamento, principalmente nas áreas
de educação, lazer, cultura e saúde. Por que isso?
Porque os pequenos Municípios têm menor peso político, menos condições de chegar aqui. E mais: desses 5. 560 municípios, cerca de 70% estão localizados nas regiões Sul e Sudeste, o que é outra desigualdade imensa. Temos que pensar numa redivisão
geopolítica deste País, inclusive municipal, e não engessar, como está engessada hoje, a criação de municípios. Não sou favorável à farra na criação de municípios, mas sou muito favorável a que se repense a
geografia de cada Estado. No meu Estado, por exemplo, há um município maior que Sergipe e Alagoas
juntos, portanto um município ingovernável. Quero,
neste dia, trazer ao seu pronunciamento a minha homenagem ao vereador. Tive, como Constituinte, a
honra de estabelecer o número mínimo de vereador
por município. Antes da atual Constituição, havia municípios com cinco vereadores, outros com até treze
vereadores. Hoje, pelo menos, temos estabelecido o
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mínimo e o máximo. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Muito obrigada. Concedo um aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Desculpe, Srª
Senadora, já fiz uso da palavra. Eu não deveria intervir, mas V. Exª fala com tanto entusiasmo sobre a
Agenda 21 para o plano integrado, principalmente
para os municípios, que eu não poderia deixar aparteá-la. Sei que V. Exª sabe da importância de, neste
projeto, serem inseridos a Interlegis e o ILB. Ainda ontem, fizemos um cálculo, numa audiência com alguns
Estados e com as Assembléias Legislativas, e a informação que obtivemos é que já existem 1.500 Câmaras interligadas ao sistema de informatização. A Secretaria e o Interlegis estão lutando para chegarmos a
duas mil câmaras municipais no País. Isso, sem dúvida, dará a V. Exª a oportunidade de, através das
Assembléias Legislativas que já estão interligadas – e
várias delas já têm o seu instituto legislativo – fazer
uma videoconferência com as câmaras municipais
para o programa da Frente Parlamentar, que desejo,
e peço licença, para nele ingressar Trago essa informação porque acho importante o trabalho maravilhoso que tem sido feito pelo Interlegis de levar ao conhecimento dos municípios a forma de legislar, de
acompanhar os orçamentos, de requerer verbas a
fundo perdido, ou qualquer outra forma de entrar em
contato com os Ministérios.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Com certeza, Senador, inclusive já está na nossa pauta de trabalho essa nossa programação, porque consideramos de extrema relevância suas considerações.
Concedo um aparte ao Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Os microfones não funcionam.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A Mesa determina à cabine de som que verifique as instalações das bancadas, para permitir que
faça o nobre Senador Ramez Tebet o seu aparte.
O Sr Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senadora
Serys Slhessarenko, vem de longa data a minha admiração por este grande trabalho que V. Exª realiza...
(Interrupção na gravação por falha no microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A oportunidade nos permite ressaltar que, independentemente da falha nas bancadas, o aparte
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poderá sempre ser feito, em qualquer situação, da tribuna.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Não tenho
condições realmente de me igualar a Senadora
Serys, não tenho essa pretensão. O meu objetivo,
Senadora, é dar um testemunho do seu trabalho, que
vem desde o Legislativo, lá na centenária Cuiabá, no
Estado de Mato Grosso, que V. Exª representa nesta
Casa.. V. Exª faz uma homenagem aos vereadores,
ao Poder Legislativo, hoje, dia em que vamos realizar
um encontro nacional do Legislativo, portanto, dos
três Entes da Federação: Município, Estado e União.
Isso é importante. Fez-se a pesquisa: por que o Legislativo, que tanto trabalha, está colocado em último
lugar diante da opinião pública? Pela nossa transparência? Penso que é mais pela responsabilidade que
temos. A sociedade cobra de quem? De quem tem o
dever de decidir, de quem tem obrigação de resolver
os problemas, de quem luta para resolver os problemas. Então, tudo é atirado nas costas do Legislativo.
O exemplo é desta Casa, que, como acabou de falar
o Senador Romeu Tuma, tem o serviço do Interlegis,
está ligada às assembléias legislativas e a muitas câmaras de vereadores. Por ser esta Casa tão transparente é que às vezes aparecem os defeitos do Poder
Legislativo, mas não aparecem as qualidades, principalmente as qualidades dos vereadores, ressaltadas
pelos oradores que me antecederam e por V. Exª. O
vereador é aquele que está em contato direto com o
concidadão e que sabe de que ele tanto necessita.
Por isso, quero aproveitar esta oportunidade para
cumprimentar V. Exª e, na pessoa dos vereadores
que se encontram aqui presentes, todos os vereadores do Brasil. Seria impossível a um municipalista
como eu não unir a minha voz a todas as vozes. Para
sorte minha, quem está me oferecendo esta oportunidade é V. Exª. Muito obrigado.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Somos nós que agradecemos, Senador. Eu teria até uma fala mais ampla a ser feita, mas o meu
tempo acabou. Prometi ao Presidente que não me excederia muito no tempo, e como este já acabou, apenas digo a todas as vereadoras e vereadores, em especial aos que estão aqui presentes, que esta Casa
hoje está engrandecida com a presença de todos que
se dirigiram para cá para este grande encontro do
Parlamento brasileiro.
O Senador Ramez Tebet lembrou esse grande
encontro ao qual pretendemos comparecer, apesar
de tantas atividades no dia de hoje. Agora mesmo, eu
teria que estar em duas Comissões ao mesmo tempo
e, à tarde, temos sessão. Acreditamos que esse en-
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contro é da maior relevância, um momento ímpar no
Congresso Nacional brasileiro, em que o Parlamento
brasileiro se encontra para discutir, trocar idéias,
exercer essa inter-relação, essa integração entre o
Poder Legislativo. O Poder Legislativo é o deputado e
a deputada estadual, o vereador e a vereadora, o deputado e a deputada federal, o Senador e a Senadora. Somos o Parlamento brasileiro e, de igual para
igual, nos encontramos hoje aqui para realmente
aperfeiçoarmos, cada vez mais, o exercer das nossas
funções.
Parabéns! Fica a nossa saudação. Realmente,
a base política do nosso País é a vereadora, é o vereador.
Aproveito todos os momentos para fazer um
apelo. E o faço aqui às vereadoras do nosso Brasil –
com todo o respeito aos companheiros vereadores –,
de ponta a ponta: ano que vem haverá eleição, temos
que estar juntas, de igual para igual. Somos 52% da
população brasileira e mães dos outros 48%. Portanto, temos capacidade e competência, sim, de exercermos políticas públicas com competência, de igual
para igual com os companheiros homens. Não queremos ser mais, de jeito nenhum, no Poder político,
nem na família, nem no trabalho, em lugar nenhum.
Não queremos ser mais. Queremos ser apenas iguais, mas queremos disputar esse poder de igual para
igual. Homens e mulheres, disputando o poder de
base político em 2004.
Um abraço carinhoso a todos os vereadores e
vereadoras do nosso Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos)
– A Presidência aproveita para destacar a presença do
Presidente da Câmara Municipal da Lapa, Estado do
Paraná, Adriano Hammerschimidt; do Vereador Humberto Mascarenhas de Moraes, da cidade de Palmas;
do Vereador Célio do Carmo, também presente a esta
sessão, e, na pessoa dos mesmos, a Presidência também quer cumprimentar a todos os demais vereadores
que se encontram presentes nesta sessão de homenagem. Também quero registrar a presença do Vereador
Célio Caldoncelli, de Rio Pomba, Minas Gerais. A Presidência se desculpa se não pronunciou corretamente o
nome do nobre Vereador, mas o importante para nós é
a presença de todos nesta justa homenagem que a
Casa faz nesta sessão.
A Presidência comunica as Srªs e os Srs. Senadores que apenas a primeira hora da nossa sessão
está destinada a esta justa e importante homenagem.
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Peço, portanto, aos demais oradores não só o cumprimento do tempo, mas a racionalização e a possível
divisão entre os oradores inscritos para que todos
possam se pronunciar, uma vez que às 11 horas estaríamos encerrando a primeira hora da sessão destinada a homenagear os Vereadores do Brasil inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
o nobre Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs. Vereadores, registro a presença no plenário do Vereador
Gilberto Moura da minha cidade, Rolim de Moura,
Rondônia, e também Vice-Presidente do meu Partido, o PMDB.
É com muito orgulho que nos reunimos nesta
data, em sessão especial, para comemorar o Dia Nacional do Vereador, instituído pela Lei nº 7.212, de
1984, e transcorrido no dia 1o de outubro. Muitos de
nós, Parlamentares desta Casa, bem assim os colegas da Câmara dos Deputados, iniciamos nossa vida
política nas Câmaras Municipais, o que nos confere
um justo orgulho, por serem os vereadores as primeiras autoridades constituídas para receber as demandas da população.
É com sentimento misto de emoção e reconhecimento que evoco meus primeiros passos na política, eleito Vereador, no Município de Cacoal, no Estado de Rondônia. Ali, no contato direto com os eleitores e com a população em geral, sentindo suas necessidades e conhecendo as limitações da municipalidade, vivi um aprendizado fundamental para os cargos executivos que viria a assumir em seguida, de
Prefeito e de Governador do meu Estado, e também
para o exercício da atividade legislativa na instância
mais elevada, nesta egrégia Casa.
A instituição da Câmara dos Vereadores remonta ao Brasil Colônia, estando vinculada, portanto, praticamente às raízes da nossa história. São as Câmaras Municipais que dão a necessária capilaridade ao
processo legislativo, no atendimento ao cidadão comum, que não tem acesso às esferas superiores da
atividade legislativa.
Quero chamar a atenção, Sr. Presidente, para a
expressão que acabo de utilizar, quando afirmo que o
cidadão comum não tem acesso “direto” às instâncias
mais elevadas do Poder Legislativo. Obviamente, o
cidadão, em uma democracia, deve ser ouvido e deve
interferir em todas as esferas, em todos os níveis de
poder. Para isso, temos as eleições, quando os votos
de todos os brasileiros, independentemente de raça,
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credo, condição social ou preferência política, elegem
os seus representantes na Câmara dos Vereadores,
na Assembléia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Além disso, o cidadão, mesmo aquele que não é
eleitor, pode e deve se manifestar, individualmente ou
em grupo, pressionando os parlamentares a tomarem
as decisões que consideram melhores para o
bem-estar da cidade. E hoje, principalmente, com a
evolução dos meios de comunicação, os eleitores são
permanente e instantaneamente informados de tudo
que acontece na atividade política, não só pelos meios de comunicação privados, mas também pelos canais institucionais.
E aqui faço uma referência ao que falou o nobre
Senador Ramez Tebet. É por estar transparente o
tempo todo, Srªs e Srs. Senadores, que o político se
desgasta mais que as outras autoridades. A nossa
transparência é total. E, muitas vezes, votando matérias que desagradam à população. Além disso, defendendo posições de Governo, o desgaste nem sempre
vai para o Executivo. Na maioria das vezes, o desgaste dos projetos votados nas Câmaras de Vereadores,
nas Assembléias Legislativas, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal vem muito mais para
nós, que estamos expostos o tempo todo, do que
para o Executivo, que fica em seu gabinete ou viaja,
fazendo a sua parte.
Essa necessidade que têm os Poderes constituídos de proporcionarem maior transparência em suas
atividades vem ao encontro dos interesses que os
eleitores têm em acompanhar os trabalhos e, mais do
que isso, em influir na administração pública.
Hoje, portanto, muito mais do que ontem, a sociedade influencia de forma decisiva a atuação parlamentar e administrativa, individualmente ou por meio
de organizações não-governamentais, de associações comunitárias e entidades de classe. Entretanto,
nos Municípios, em função da limitação territorial, do
número de moradores e da identificação dos interesses locais, o contato do eleitor e do cidadão em geral
com o Vereador é muito mais intenso do que com o
Deputado ou o Senador. O Vereador é aquele que recebe diretamente a carga, é aquele que está no seio
da sociedade, recebendo os eleitores todos os dias, e
não só durante o dia, mas também durante a noite. Já
fui Vereador e sei que, muitas vezes, quando morre
uma pessoa da família, é na porta do Vereador que
ele irá bater para arrumar o caixão, o funeral, enfim,
para resolver todos os problemas em qualquer hora
do dia ou da noite.
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E se os nossos Municípios são a base da organização do Estado, considerados a célula mater da
nacionalidade, o vereador é quem melhor personifica
os esteios sobre os quais se assenta a estrutura do
Poder Legislativo.
Há muito se discute a adoção do voto distrital
misto nas eleições para Deputados Estaduais e Federais. Deixando de lado as discussões sobre essa
matéria, que não cabem no momento, deve-se registrar que essa medida representa uma espécie de municipalização da escolha, porquanto o eleitor votaria
em um candidato que está mais próximo dele, que conhece melhor a realidade em que vive e com quem se
identifica com maior facilidade.
Na verdade, é o que ocorre na eleição de um
Vereador. No Município, o eleitor conhece os candidatos, sabe do seu passado, do seu presente e tem
condições de avaliar sua vida pública e sua honra
pessoal. Uma vez eleitos, os Vereadores são também
melhor fiscalizados, devendo, permanentemente,
prestar contas do seu mandato.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Concedo o aparte ao nobre Senador Hélio Costa, do PMDB
de Minas Gerais.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Senador Valdir Raupp, cumprimento-o pela sua fala, pela lembrança dessa figura tão importante para todos nós: o
vereador e a vereadora. O Senado é a Casa da experiência; a palavra senatus vem do latim senex, que
significa assembléia dos velhos. Muito embora V. Exª
não se configure dentro dessa especificação, V. Exª é
um jovem Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Todos
nós, Senador Hélio Costa, mesmo com idade avançada, mas com espírito jovem.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Já vereador
é sinônimo de edil, que vem do português arcaico: vereda ou caminho. E depois, no aperfeiçoamento e uso
da palavra: vereador, o que percorre as veredas.
Hoje, elas se chamam avenidas e ruas, mas essa é a
idéia do que significa, do que representa o vereador.
É aquele que vai na sua cidade, de bairro em bairro,
de casa em casa, cumprimentar seus eleitores, saber
o que está ocorrendo, resolver as questões do seu
bairro, do seu Município. Por isso são tão importantes, porque são eles que estão diretamente em contato com os clamores dos eleitores, dos cidadãos, das
cidadãs. Vejo esta sessão solene dedicada aos vereadores e vereadoras de todo o País como uma gran-

NOVEMBRO 2003
Novembro

de

2003

de homenagem prestada pelo Senado a essa figura
tão importante da vida pública política nacional. Em
especial, saúdo aqui os vereadores e as vereadoras
do meu querido Estado, Minas Gerais, tanto os que
estão presentes em Brasília para esta comemoração
quanto os que não puderam vir. Muito obrigado a V.
Exª pela concessão do aparte.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Eu lhe
agradeço, Senador Hélio Costa, e incorporo o aparte
de V. Exª ao nosso pronunciamento.
Por falar em mandato, Sr. Presidente, há que se
fazer uma referência obrigatória à Constituição Federal de 1988, que, logo em seu art. 1º, promoveu a descentralização administrativa e reconheceu aos Municípios expressamente a condição de entes federados, juntamente com os Estados e o Distrito Federal.
Desde então, os Municípios vêm assumindo importância cada vez maior no nosso cenário político-administrativo. Assim ocorre na Educação, em que a oferta
do ensino fundamental é de responsabilidade dos
Municípios, ou na área da Saúde, com a gradativa
transferência dos procedimentos para as municipalidades.
A crescente importância dos Municípios na organização político-administrativa do Estado brasileiro
torna ainda mais importante o papel a ser desempenhado pelos nobres vereadores. Às suas atribuições
tradicionais de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal e de apresentar e votar projetos de leis,
decretos legislativos e resoluções, de apreciar as peças orçamentárias, somam-se as ações de planejamento e ordenação das finanças, de reestruturação
dos tributos, de elaboração e apreciação da Lei Orgânica e dos planos de zoneamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento em que os Municípios brasileiros, com justa razão, reivindicam maior participação no “bolo” tributário, devemos ter em mente que a descentralização dos serviços
públicos deve ser acompanhada dos correspondentes
recursos. Os Municípios, entretanto, devem também incrementar seus níveis de atividade econômica e ampliar suas próprias fontes de receita.
De qualquer forma, os vereadores têm importante papel a ser desempenhado perante suas comunidades, especialmente no processo de transformação do setor público que estamos vivendo, com a
descentralização política e administrativa. É necessário que nós, representantes do povo em suas várias
instâncias, estejamos sempre em contato, e, nesse
sentido, louvo a iniciativa desta Casa de criar o Interlegis, que representa uma oportunidade ímpar de nos
aproximarmos, Vereadores, Deputados e Senadores.
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As câmaras municipais, tão tradicionais no nosso sistema político-administrativo, têm sido o berço,
não raro, de grandes personalidades da República.
Eméritos estadistas brasileiros, antes de se projetarem no cenário nacional, beberam ali, na fonte, os conhecimentos que lhes seriam indispensáveis ao longo de sua vida pública. Assim, na homenagem que
hoje prestamos aos vereadores brasileiros pelo transcurso do dia a eles dedicado, quero parabenizar a todos os vereadores e vereadoras brasileiras e do meu
Estado, o Estado de Rondônia, e desejar-lhes uma legislatura bem-sucedida, de muitas realizações em favor de suas comunidades e em favor do nosso Brasil.
E que todos tenham êxito também nas reeleições, no
próximo ano.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Srªs e Srs. Senadores, transcorrida a primeira
hora da sessão, a Presidência vai prorrogar a presente homenagem até às 11h30min, para permitir aos
oradores inscritos que façam a divisão do tempo restante para que todos possam usar da palavra para
prestar sua homenagem.
Estão inscritos ainda os nobres Senadores Leonel Pavan, Mozarildo Cavalcanti – por permuta com o
Senador Luiz Otávio –, Efraim Morais, Hélio Costa,
Mão Santa, Antonio Carlos Magalhães e Teotonio Vilela Filho. Inscrevem-se agora os nobres Senadores
Heráclito Fortes e Renan Calheiros.
Gostaria de sugerir, em primeiro lugar, que cada
orador fizesse sua saudação em cinco minutos e que
aqueles que o desejarem fazer por apartes, estes serão permitidos, pois também são uma forma de homenagear o vereador, essa figura tão importante da nossa formação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Pela ordem, tem V. Exª a palavra, Senador
Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pela ordem.) – Sr. Presidente, somente
para tentar corrigir um equívoco de V. Exª: em vez de
Senador Antonio Carlos Magalhães é Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – V. Exª tem razão, Senador Antonio Carlos Valadares. Tendo presenciado a chegada do Senador
Antonio Carlos Magalhães e lido os dois primeiros nomes, julguei que era S. Exª o inscrito.
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A Mesa desculpa-se com V. Exª e registra sua
inscrição, como também registra a inscrição do Senador Antonio Carlos Magalhães, para homenagear os
vereadores.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – V. Exª não tem do que se desculpar,
porque tem uma afinidade muito grande com o meu
xará, Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Como tenho por V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Por favor, faça-me justiça, porque me honra
muito a amizade e a estima por V. Exª.
Solicito, portanto, a cooperação e a colaboração
das Srªs e dos Srs. Senadores para que possamos
cumprir as homenagens dentro da prorrogação estabelecida por esta Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
o nobre Senador Leonel Pavan, do PSDB, pelo Estado de Santa Catarina.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Vereadores aqui
presentes, comemoramos hoje o Dia Nacional do Vereador. Quase seis mil Municípios e uma centena de
milhares de vereadores formam a formidável base sobre a qual se edifica a sociedade brasileira. São dezenas de milhares de brasileiras e brasileiros escolhidos
por suas comunidades para representá-las na gestão
dos Municípios e na estruturação legal da sociedade
que desejamos construir.
São esses cidadãos e cidadãs que, em nome do
PSDB no Senado Federal, venho agora saudar e homenagear. E o faço com dupla satisfação: a primeira,
por estar representando meu partido nesta solenidade, o que muito me honra; a segunda, por ter iniciado
minha carreira política como vereador no Município
de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Exerci o
mandato naquela querida cidade de 1982 a 1988, dos
quais muito me orgulho.
Se remontarmos à Antigüidade, verificaremos
que a origem da função de vereador é das mais nobres, se bem que distinta da que hoje conhecemos. O
“edil”, antepassado do vereador deste século XXI, era
um magistrado romano encarregado da inspeção e
conservação dos edifícios públicos do Império. A sinonímia que hoje fazemos entre edil e vereador cri-
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ou-se ao longo do tempo e hoje está consolidada na
nossa língua.
Da antiga função magistral de cuidado com o
bem patrimonial público, passamos à atual vereança
ou edilidade, função legislativa e fiscalizadora. A
construção e a evolução das sociedades democráticas representativas foram delineando, ao longo do
tempo, o perfil do que hoje temos como Vereadores –
representantes eleitos pela comunidade para sua
própria gestão.
Sr. Presidente, do exemplo dos conselhos tribais da antigüidade, ainda existentes em muitas regiões
africanas, ou dos conselhos municipais das milhares
comunidades da república francesa atual, podemos
tirar a lição histórica da importância da organização
política local para a estruturação do Estado nacional
brasileiro.
Hoje, há, no Brasil, mais de 100 mil Vereadores.
Provavelmente, haverá, em futuro não muito remoto,
muito mais, seja pelo crescimento da população, seja
pelo desdobramento de inúmeros extensos Municípios de hoje em muitos outros, menores e mais compatíveis com o crescimento do País. Só para efeito de
comparação, a França, com um território 19 vezes
menor do que o Brasil, tem 38 mil municipalidades,
enquanto nós temos apenas cerca de seis mil.
Daí a importância desse formidável conjunto de
atores políticos locais, que faz os Partidos conquistarem espaço para realizarem seus projetos para a Nação e cativarem os eleitores, que, por sua vez, fazem-no crescer em plano estadual e nacional. Daí a
importância da representação parlamentar municipal,
do Vereador. São eles que recebem delegação para
se tornarem os ouvidos, os olhos e a boca da população em geral. Daí a importância de que essa representação seja bem pensada e coerente com a população da qual se origina.
A esse propósito, Sr. Presidente, desejo aproveitar esta data comemorativa para pronunciar-me inteiramente a favor da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1992, que altera, em parte, o modo de
calcular o número de Vereadores que compõem as
Câmaras Municipais. Pelo texto atual do art. 29 da
Constituição Federal, em seu inciso IV, alíneas “a”,
“b” e “c”, o número de Vereadores é função da população, o que nos parece razoável e sensato, já que, à
medida que a comunidade aumenta, deve haver um
aumento paralelo de sua Câmara de representação,
fixado, evidentemente, um limite máximo, baseado no
princípio da razoabilidade. Há, contudo, uma grave
inconsistência no texto atual, já que Municípios de até
um milhão de habitantes podem ter, no máximo, 21
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Vereadores. Passada a barreira do milhão e, portanto, a partir de um milhão e um habitantes, a municipalidade pode ter de 33 a 41 Vereadores. Ora, Srªs e
Srs. Parlamentares, por que esse buraco entre 21 e
33 para uma variação de apenas um habitante? Parece-me, pois, perfeitamente lógico corrigirmos essa falha técnica, adotando a proposta em tramitação no
Senado Federal desde 1992, que aguarda ser incluída na pauta de deliberação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para seguir tramitando até
a promulgação.
Assim, Sr. Presidente, aproveito esta homenagem
para expressar meu apoiamento à proposição e reiterar
os termos do requerimento que apresentei à Comissão,
para que o projeto seja levado à deliberação.
Representantes da comunidade, os Vereadores
são os ouvidos que devem escutar as suas demandas e
devem ser as vozes que falam em nome de seus representados. Numa sociedade verdadeiramente estruturada, os Vereadores estão em permanente contato com
as comunidades que os elegeram e delas extraem a
substância do mandato que exercem.
Numa democracia representativa consolidada,
o compromisso dos Parlamentares com suas bases
eleitorais é corolário para o exercício do mandato legislativo. No caso dos Vereadores, essa premissa se
torna ainda mais ingente e visível, já que os edis lidam
com o dia-a-dia da população que representam. É a
escola de bairro, a iluminação da periferia, o asfalto
das ruas mais isoladas, o posto de saúde da vizinhança. São as inúmeras e múltiplas atividades de prestação de serviço do Estado ao cidadão que os Vereadores devem fiscalizar e regular pela via legislativa.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Já pretendo encerrar, Sr. Presidente.
É uma tarefa nobre e indispensável em uma sociedade organizada. É uma tarefa muito humana,
pois lida cotidianamente e de modo quase direto com
a gente do Município.
Para quem não lida com a política pode haver a
impressão de que os Vereadores são apenas aprendizes de políticos e atores menores do cenário da organização do Estado. Ou, preconceituosamente,
pode-se imaginar que os novos Vereadores da Câmara Municipal de um pequeno Município, perdido
nos confins da Amazônia, são menos importantes do
que as dezenas de seus Pares na poderosa Câmara
de Vereadores da cidade de São Paulo. Em ambos os
casos, há, nessa visão, um ledo engano.
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Não existiriam partidos políticos, nem política
partidária, sem a existência dos Vereadores. São eles
que estão diariamente em contato com as comunidades que representam; que lidam com os problemas,
as necessidades, os anseios, as esperanças e desesperanças dos que habitam o Município em que militam. É a eles que Deputados Estaduais, Federais e
Senadores devem recorrer, se quiserem ter alguma
penetração na comunidade local. Assim como é a
eles que a comunidade recorre, quando deseja realizar algum pleito.
Ou seja, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
não há pujança partidária sem a presença dos milhares de Vereadores, que permitem aos partidos políticos fazerem-se ouvidos pelo povo. E, quanto menor a
comunidade de que se fala, tanto mais importante o
papel do Vereador e tanto maior a sua proximidade
com os Municípios. Mesmo em tempos de mídia globalizada, que permite informar-se de qualquer assunto a partir de qualquer ponto do planeta, a presença
do Vereador no dia-a-dia das pessoas ainda é e continuará a ser um fator decisivo para a montagem do sistema político brasileiro.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, eu teria mais algumas frases e pensamentos
a pronunciar em relação à importância dos Vereadores para o Brasil.
Quero deixar como lidas as demais páginas e
dizer que, para nós, é uma honra, um orgulho falar em
nome do nosso PSDB e homenagear todos os Vereadores do nosso Brasil.
Muito obrigado.
SEGUE
CONCLUSÃO
DO
DISCURSO DO SR. SENADOR LEONEL
PAVAN.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, ser vereador em São Paulo pode dar maior
visibilidade, pela importância da metrópole, mas ser
vereador no Acre pode significar uma representatividade da cidadania mais eficaz e presente junto ao
povo. Assim, Srªs e Srs. Vereadores, não há edis de
maior ou menor importância. Há vereadores mais ou
menos atuantes, mas todos igualmente importantes
para que a pirâmide da política partidária possa se
edificar.
Não é à toa, Sr. Presidente, que as eleições municipais são realizadas defasadas das eleições estaduais e nacionais. O Município, célula matriz da Federação brasileira, tem seu espaço próprio e nele se re-
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solvem as questões que dizem respeito à vida cotidiana dos cidadãos. E cabe aos vereadores, por sua proximidade com os munícipes, o papel de porta-vozes
da comunidade junto à administração pública. Por
isso, a escolha local desvinculada da escolha estadual ou nacional.
Com a facilidade da comunicação televisiva, temos visto, com freqüência crescente, reportagens sobre pequenas comunidades que conseguem implantar projetos de valorização da cidadania de extrema
eficácia. E vemos, sempre, a presença atuante dos
vereadores dessas comunidades compartilhando as
iniciativas e auxiliando no trabalho de construção da
sociedade local.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio poder afirmar, sem risco de incorrer em erro de generalização, que não estaríamos, hoje, aqui, nesta tribuna,
se não houvesse os vereadores, que dão sentido e
expressão aos Partidos políticos junto ao povo que
nos elege.
Numa Nação complexa e cheia de dificuldades
como o Brasil, é na atuação local que nossos problemas encontrarão solução. Assim, jamais nos será
possível resolver, a partir de Brasília, todas as graves
questões que nos afligem. Será sempre, como sempre foi, no seio dos Municípios que a vida dos cidadãos se equacionará. E neles atuam e constroem o
Brasil os vereadores.
Sr. Presidente, com o orgulho de quem já foi vereador no conhecido Município balneário de Camboriú, em meu Estado de Santa Catarina, reitero minhas
saudações a todos os vereadores deste nosso vasto
Brasil. Saudação e homenagem que faço em meu
nome e no de meu partido, o PSDB.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Nobre Senador Leonel Pavan, a solicitação de
V. Exª será atendida na forma do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Efraim Morais, do PFL, do Estado da Paraíba.
S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Confio
na generosidade de V. Exª, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, Srs. Vereadores, inicialmente, gostaria de transmitir meus cumprimentos a todos os edis brasileiros pelo transcurso, em 1º de outubro, do Dia Nacional do Vereador. Aos membros das
Câmaras Municipais que puderam comparecer a esta
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sessão especial, ofereço calorosas boas-vindas, em
nome do Senado Federal e do meu Estado da Paraíba.
Sr. Presidente, das diversas lacunas ainda existentes em nossa historiografia, uma das mais imperdoáveis é a ausência de uma história aprofundada
das Câmaras Municipais. Ainda estamos carentes de
um estudo que faça jus à importância dessas casas
legislativas para a vida dos cidadãos brasileiros.
Esse lapso começou a ser reparado com a publicação da Lei nº 7.212, de 20 de julho de 1984, que
instituiu a efeméride que hora comemoramos.
A celebração anual do Dia Nacional do Vereador nos oferece excelente oportunidade para meditarmos a respeito do relevante papel desempenhado, no
passado e no presente, pelas Câmaras Municipais.
Anteriores ao Senado Federal, à Câmara dos
Deputados e às Assembléias Legislativas, as Câmaras Municipais datam do período em que ainda éramos uma das colônias da Coroa portuguesa.
De fato, a primeira Câmara Legislativa das
Américas foi instalada por Martim Afonso de Sousa,
experiente navegador português e donatário da mais
próspera das Capitanias Hereditárias, a de São Vicente. A chamada “Câmara Vicentina” possuía então
competências que, nos dias de hoje, são divididas entre as Câmaras Municipais e as Prefeituras, quais sejam a limpeza das área públicas, a cobrança de taxas
e impostos, a ordem pública, a fiscalização e a realização de construções e a fixação de diretrizes para o
arruamento.
Entre 1580 e 1640, a Espanha dominou Portugal e as colônias lusitanas de ultramar. Nesse período, as Câmaras Municipais passaram a ser reguladas
pelas Ordenações Manoelinas e Filipinas. Uma das
inovações foi a introdução de eleições trienais com
características bastante peculiares. Para se candidatar à vereança, o cidadão, além de possuir título de
eleitor, documento distribuído a poucos, deveria ser
considerado um “homem bom”. Evidentemente, no
período colonial, o conceito de “bondade”, nesse
caso, referia-se menos a aspectos morais e mais a
aspectos socioeconômicos. Dessa forma, os Intendentes, nome que então designava os Vereadores,
eram sempre escolhidos dentre os membros das
classes nobres e privilegiadas, possuidores de terras,
escravos e outros bens.
Podemos concluir, portanto, que as Câmaras Municipais do Brasil Colonial eram ocupadas por representantes da elite econômica do período. Era uma época,
todos sabemos, em que os princípios democráticos do
Estado Moderno ainda não eram exercitados pela
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imensa maioria das nações. Nossa sociedade era escravagista e elitista, e um longo caminho ainda haveria
de ser percorrido até que se estabelecesse em nosso
País o Estado Democrático de Direito.
Não obstante, as Câmaras Municipais revelam-se importantes focos de resistência contra as imposições da metrópole. Diversas determinações da
Coroa eram simplesmente ignoradas pelos Intendentes, uma vez que não refletiam as particularidades locais da vida da Colônia. Lembremos que ainda não
havia a figura do Prefeito, e o Presidente da Câmara
Municipal, chamado de Intendente-Geral, era de fato
o Governador do Município.
Dessa forma, as Câmaras Municipais desenvolveram uma certa autonomia em relação aos distantes
centros de decisão portugueses.
O brilhante historiador Boris Fausto, em sua excelente História do Brasil, afirma que as “Câmaras
como as de São Luís, Rio de Janeiro e São Paulo tornaram-se de fato a principal autoridade das respectivas capitanias, sobrepondo-se aos governadores e
chegando mesmo, em certos casos, a destituí-los.
Posteriormente, seu poder diminuiu, refletindo a concentração da autoridade nas mãos dos representantes da Coroa”.
Mas as Câmaras Municipais já estavam de tal
forma enraizadas na sociedade brasileira que, de
fato, elas foram o único órgão que perdurou após a
proclamação da Independência, em 7 de setembro de
1822. Na verdade, elas não só perduraram como chegaram mesmo a se fortalecer e a se reforçar com a independência do País.
Com a outorga da Carta de 1824, nossas municipalidades não sofreram transformações radicais e
as Câmaras Municipais continuaram a ser o centro do
poder político local. Na Constituição Imperial, reservou-se o Capítulo II do Título VII para tratar da organização política das municipalidades. O art. 167 estabelecia que “em todas as cidades e vilas ora existentes, e nas mais que para o futuro se criarem, haverá
câmaras, às quais compete o governo econômico e
municipal das mesmas cidade e vilas”.
Quatro anos depois, em 1828, o art. 169 foi finalmente regulamentado. Como sabemos, a data da assinatura da lei em questão, 1º de outubro, seria escolhida, mais de 150 anos depois, como a data comemorativa do Dia Nacional do Vereador.
A Lei de 1º de outubro de 1828 representou, ao
mesmo tempo, um avanço e um retrocesso. Por um
lado, foram estipuladas as normas para estruturação
e o funcionamento das Câmaras Municipais e para a
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realização das eleições. Por exemplo, determinou-se
que as cidades teriam nove Vereadores, ao passo
que as vilas contariam com sete edis.
Por outro lado, a norma em questão subordinou
as municipalidades, administrativa e politicamente,
aos Presidentes das Províncias.
As disposições da lei de 1º de outubro de 1828
perduraram até a promulgação da Constituição Republicana, em 1891. Em seu art. 68, a Carta de 1891 estabelecia que “os Estados organizar-se-ão de forma
que fique assegurada a autonomia dos municípios
em tudo quanto respeite o seu peculiar interesse”.
Na prática, porém, o que se verificou foi um certo recrudescimento da centralização do poder no
Executivo. A autonomia dos Municípios ficou ainda
mais reduzida. Ainda assim, as Câmaras Municipais,
como não poderia deixar de ser, continuavam a ser o
ponto de referência mais próximo ao cidadão.
Em 1930, o movimento revolucionário liderado
por Getúlio Vargas tomava o poder no Brasil. O Decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 1930, que instituiu o Governo Provisório, confirmou a dissolução do
Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas
dos Estados e das Câmaras Municipais.
A promulgação da Constituição de 1934 previa
tempos melhores para o Poder Legislativo e para as
Câmaras Municipais. Porém, Getúlio colocaria fim nessas esperanças já em 1937, com a outorga, em 11 de
novembro, da Carta do Estado Novo. A “Polaca”, como
ficou conhecida a Constituição de 1937, dissolveu, uma
vez mais, as Câmaras Municipais brasileiras.
Quase dez anos depois, com a queda de Getúlio e a promulgação da Constituição de 1946, o Poder
Legislativo voltava à vida. As eleições municipais
ocorreram, enfim, em 28 de setembro de 1947. No dia
1º de janeiro do ano seguinte, centenas de Vereadores foram empossados nas Câmaras Municipais em
todo o País.
A edição do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro de 1968, representou mais um capítulo negro
na história do Legislativo brasileiro. O art. 2o da peça
legal mais abominável da nossa história concede ao
Presidente da República a prerrogativa de decretar, a
seu bel-prazer, o recesso das Casas Legislativas brasileiras.
Nos meses seguintes, o regime militar usou e
abusou dessa prerrogativa. Uma série de atos complementares decretou o recesso de várias Câmaras
Legislativas em todo o Brasil. Dezenas de nossos Vereadores mais combativos foram lançados à prisão. O
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Poder Legislativo viveu, nesses anos, alguns de seus
momentos mais conturbados.
No fim, contudo, a democracia foi vitoriosa. A
Constituição Cidadã, promulgada na emocionante e
histórica sessão de 5 de outubro de 1988, inaugurou
um novo período na história das Câmaras Municipais.
Nos últimos 15 anos, o Legislativo municipal tem vivido os melhores anos de sua história. Foram anos em
que se firmaram os princípios democráticos. Foram
anos em que se realizaram eleições periódicas e legítimas. Foram anos em que se aprovaram novas e modernas peças legais, como as renovadas Leis Orgânicas Municipais, adaptadas aos ditames da nova
Constituição. Foram anos, enfim, em que se realizaram outros avanços de grande relevância, como a publicação, em maio de 2000, da Lei Complementar nº
101, a exemplar Lei de Responsabilidade Fiscal, que
inaugurou uma era de moralização nas contas públicas no Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores e Vereadores presentes, assim como as Câmaras Municipais, conforme pudemos observar, tomaram parte nos
principais episódios de nossa história, assim também
a história do Brasil está representada em nossas Câmaras Municipais.
De fato, os anais das Casas Legislativas de nossos Municípios constituem-se no principal repositório
de aspectos importantes da trajetória de nosso País.
As atas e os anais das Câmaras Legislativas brasileiras são um tesouro inestimável, guardiões que são da
evolução de nossas cidades, de nosso cotidiano, em
suma, de nossas próprias vidas.
Nossos mais calorosos cumprimentos, portanto, a todos os Vereadores do Brasil. Que os brasileiros possam continuar contando, indefinidamente,
com esses verdadeiros paladinos da cidadania e dos
valores democráticos.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador Efraim?
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Com muito prazer, escuto V. Exª, Senador Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Efraim, V. Exª traça o verdadeiro perfil
do Vereador, do Parlamentar do Município, em um
alentado discurso mostrando a história do Brasil, que
se confunde também com a história das Câmaras de
Vereadores. No momento que o Brasil mergulhou na
ditadura, os Vereadores sofreram as conseqüências;
no momento que o Brasil se consagrou através do
processo democrático, os Vereadores deram a sua
contribuição ao fortalecimento da cidadania. Pode-
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mos dizer que a Câmara de Vereadores é, para o político, o ensino fundamental da cidadania. Lá aprendemos a fazer a boa política, a lidar com os interesses
municipais, a defender o social, a entender que o Município é a célula fundamental da Nação e que precisa
ser fortalecido, engrandecido. Neste momento de crise, ninguém melhor do que o Vereador para defender
o fortalecimento da administração municipal, quando
os recursos são tão parcos, nesta crise financeira e
econômica por que passa o Brasil. As conseqüências, Senador Efraim Morais, do enfraquecimento do
Município refletem-se no enfraquecimento da Nação.
Fortalecer o Município, base política do Brasil, é fortalecer a própria Nação. Por isso, neste momento, me
congratulo com V. Exª pelo seu discurso e também
aproveito a oportunidade, já que estou inscrito e o expediente vai se encerrar, para transmitir aos Vereadores de todo o Brasil a minha admiração. Não fui Vereador. Fui tudo no meu Estado, Prefeito, Deputado
Estadual, Deputado Federal, Vice-Governador, Governador e agora Senador da República pela segunda vez. Mas, se Deus me der vida e saúde, ainda gostaria de terminar a minha vida política exercendo um
mandato de Vereador na minha querida cidade de Simão Dias. Quero registrar a presença no plenário do
Senado Federal, dentre outras autoridades, do Prefeito da cidade de Pinhão, no meu Estado, e do Vereador Tenente Célio, 1º Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Palmas, representante do PSB na cidade de Palmas. Felicito-o, nobre Senador Efraim Morais, pelo discurso que honra o seu passado.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Nobre
Senador Antonio Carlos Valadares, eu agradeço a V.
Exª o aparte que enriquece o meu pronunciamento.
Tenha certeza de que os seus conterrâneos de Simão Dias, a partir deste momento, estão torcendo
para que V. Exª, se necessário, interrompa o seu
mandato de Senador e assuma a condição de Vereador para completar a carreira política da sua vida. Parabéns a V. Exª. Estamos torcendo para que V. Exª
complete essa extraordinária e séria carreira, dedicada ao povo de Sergipe.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Permite V. Exª um aparte?
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Ouço
com muito prazer o aparte de V. Exª, nobre Senador
Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Nobre Senador, vendo que a Hora do Expediente
está a findar-se, devo colaborar com a Mesa, porque
muitas vezes não o faço. Por intermédio de V. Exª,
desejo saudar todos os Vereadores do Brasil, particu-
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larmente os da minha Bahia, porque nós temos uma
grande maioria de Vereadores do nosso Partido e da
coligação de Partidos que nos apóia. Assim, por intermédio de V. Exª, Líder da Oposição, quero me congratular com os Vereadores brasileiros e dizer aos
Vereadores baianos que podem sempre contar conosco, na medida em que a nossa vida dedicada à
Bahia tem que ser dedicada aos Vereadores, porque
são eles que fazem a nossa força nos Municípios que
representam e sobretudo defendem os nossos ideais
e nos dão grandes vitórias. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço a V. Exª, Senador Antonio Carlos Magalhães. O
aparte de V. Exª, um homem experiente, que vive o
dia-a-dia político da Bahia ao lado de seus Vereadores, Prefeitos e lideranças, enriquece o meu pronunciamento.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Permite V. Exª um aparte?
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Ouço,
com muito prazer, o Senador Delcídio Amaral.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Senador Efraim Morais, quero cumprimentar V. Exª pelo
competente, amplo e abrangente pronunciamento,
como lhe é habitual, especialmente porque V. Exª
ocupa a tribuna para falar em um dia especial. Aproveito para cumprimentar o Senador Romeu Tuma
pela iniciativa, importante para o Senado Federal,
desta sessão dedicada às Câmaras de Vereadores.
Pego carona no seu pronunciamento, meu caro Senador Efraim, para falar da importância dos Vereadores nos nossos Municípios. Mais do que nunca S.
Exªs dão uma demonstração de cidadania, fraternidade, entendimento, representando efetivamente as lideranças políticas que vivem o dia-a-dia dos Municípios, bairros, ruas, vilas, praças. São exatamente
aqueles que nos trazem as dificuldades rotineiras da
nossa população, que tanto precisa da nossa ação.
Contribuem efetivamente para cidades, Estados e um
Brasil melhores. Aproveito o belo discurso que V. Exª
acaba de pronunciar para me congratular com todos
os Vereadores do Brasil, com todas as Câmaras de
Vereadores. Quero cumprimentar os Vereadores do
Brasil em nome dos Vereadores da minha cidade, Corumbá, em Mato Grosso do Sul, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, Dr. Roberto Façanha, que muito nos honra também com a sua presença no plenário. Parabéns, Senador, e parabéns acima
de tudo aos Vereadores, que, com o trabalho nas cidades, ajudam-nos, mais do que nunca, a trabalhar
por um Brasil melhor, mais fraterno e, acima de tudo,
mais cidadão. Parabéns, Senador.
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O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço a V. Exª, Senador Delcídio Amaral.
Sr. Presidente, peço a tolerância V. Exª para
que eu possa ouvir os dois apartes que seriam a complementação do meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A Mesa deseja informar a V. Exª e aos demais
Senadores que está sendo tolerante com relação ao
tempo exatamente para proporcionar às Srªs e aos
Srs. Senadores que, por meio dos apartes, participem
desta homenagem aos Vereadores de todo o Brasil.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Antonio
Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem.) – Sr. Presidente, desejo saber da
Mesa se a pauta está trancada e se não será votado
nem discutido nenhum assunto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A Mesa informa a V. Exª que é exatamente
esta a situação em que se encontra a Ordem do Dia.
Vamos fazer a Ordem do Dia, porém anunciando o
trancamento da pauta; portanto, não há matéria a ser
votada. Logo em seguida, retornaremos à lista de
oradores.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Renan
Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, seria importante, para organizar melhor e permitir um planejamento mínimo que
seja, comunicar que a pauta está trancada. Como
ainda não houve acordo entre os Líderes, vai continuar trancada. Vamos priorizar, na próxima quarta-feira,
a votação da reforma da previdência social na Comissão de Constituição e Justiça. Só depois é que vamos
destrancar a pauta, fazer um acordo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A Presidência, respondendo ao Senador Renan Calheiros, informa que, estando a pauta trancada, o que pode fazer a Comissão é votar e discutir as
matérias que não forem de caráter terminativo, porque o trancamento da pauta tranca as decisões terminativas das comissões.
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Continua com a palavra o nobre Senador Efraim
Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Concedo
o aparte ao Senador César Borges e, em seguida, ao
Senador Eduardo Azeredo, com muito prazer, dizendo que o ideal seria transferir a reforma da previdência para o próximo ano.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Efraim Morais, agradeço o aparte que V. Exª me concede
e a tolerância do competente Presidente Eduardo Siqueira Campos. Quero parabenizar V. Exª, que é o Líder da Minoria nesta Casa, pelo seu pronunciamento
de hoje em homenagem a essa classe política brasileira, os Vereadores, que realizam um excelente trabalho na base da democracia brasileira. O Parlamento, as Câmaras Legislativas e as Câmaras de Vereadores são os órgãos que fazem a democracia vigorar,
e os Vereadores funcionam como interlocutores da
população, do povo, junto ao Poder Executivo Municipal. Aquela é uma casa de aprendizado. Das Câmaras de Vereadores nasceram carreiras políticas que
chegaram aos pontos mais altos da República brasileira, e V. Exª os destaca. Portanto, gostaria de me
associar ao seu pronunciamento e fazer das suas brilhantes palavras as minhas neste momento em que
são homenageados todos os Vereadores brasileiros,
essa classe importantíssima para a manutenção da
democracia. Quero fazer o meu elogio público aos
Vereadores e também ao pronunciamento de V. Exª.
Agradeço a oportunidade que tive de homenagear
aqueles que nos dão sustentação política em nossas
bases. São os Vereadores que elegem os prefeitos,
que, por sua vez, elegem os deputados estaduais, federais, governadores, até chegarmos aos Senadores
e ao Presidente da República. Parabéns aos Srs. Vereadores, que continuem o seu trabalho de solidificação da democracia brasileira em todo o interior deste
grande País.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Senador
César Borges, agradeço o aparte de V. Exª e o incorporo na íntegra, até por que V. Exª toca exatamente
em um ponto fundamental: a base da vida democrática. Eu, que sou municipalista, entendo que devemos
fortalecer a política municipalista, pois é o Vereador
que democraticamente está mais próximo do povo,
mais perto do eleitor, ao lado do prefeito. Entendo e
sempre entendi dessa forma, porque o meu relacionamento, a convivência democrática que tenho em
meu Estado, junto ao municipalismo, ao prefeito e ao
Vereador, sempre foi, sem dúvida, o ponto forte da
minha vida pública. Portanto, incorporo, na íntegra, o
aparte de V. Exª.
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Tenho prazer de conceder um aparte ao Senador
Eduardo Azeredo, ex-Governador de Minas Gerais.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador Efraim Morais, agradeço a cessão do aparte e
quero me associar a essa justa homenagem aos Vereadores do Brasil. Os Vereadores, como já foi lembrado, são a base da democracia brasileira; são eles
que têm o primeiro contato com a população e, portanto, os que conhecem mais de perto os eleitores. A
minha primeira experiência na área pública foi como
vice-prefeito e prefeito de Belo Horizonte, ocasião em
que pude conviver produtivamente com a Câmara de
Vereadores daquela cidade, buscando avanços para
a população. Os Vereadores estão recebendo, neste
momento, uma justa homenagem. Os Vereadores do
Brasil estão espalhados por mais de cinco mil Municípios, e só o meu Estado de Minas Gerais possui 853
Municípios, portanto, milhares de Vereadores estão
representando a população e exercendo suas funções corretamente. Não posso, de maneira alguma,
concordar com uma ou outra crítica, que, às vezes,
surge e quer generalizar um ou outro mau comportamento para os Vereadores e a classe política como
um todo. De maneira que presto a minha homenagem
aos Vereadores, especialmente aos do meu Estado,
Minas Gerais. Cumprimento, mais uma vez, V. Exª,
por trazer aqui, nesse discurso, toda a nossa gratidão
ao trabalho realizado pelos Vereadores diariamente
em todo o Brasil.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço a V. Exª. Agradeço ao Presidente pela tolerância,
mas pediria ainda um pouco mais, a fim de poder conceder, com prazer e alegria, um aparte à nossa querida Senadora Heloísa Helena.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Quero
saudar o pronunciamento de V. Exª, Senador Efraim.
Não tive oportunidade de ser Vereadora, mas tive de
ser vice-prefeita. Convivi com muitos Vereadores no
meu Estado de Alagoas, às vezes até de uma forma
diferenciada. Em função do meu mandato de deputada estadual, às vezes nem sempre as relações político-partidárias possibilitaram relações com o poder
político local, mas tive a grata satisfação de ter o apoio de muitos Vereadores, independentemente dos
Partidos em que militavam, das forças políticas com
as quais se articulavam e da pressão gigantesca que
muitos sofreram do poder político local. Muitas vezes,
eles eram bases de sustentação do poder local, mas
apoiavam outras candidaturas, por identidade, com
franqueza, com solidariedade. E eles foram parte fundamental na minha campanha. Sei, como já foi dito
aqui por todos outros Senadores, que, às vezes, exis-
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tem denúncias do poder político local contra Vereadores, assim como existem contra Senadores e Ministros. Isso é absolutamente natural. Entendemos a fragilidade do Poder Legislativo Municipal. Se, muitas
vezes, existe promiscuidade nas relações entre o
Congresso Nacional e o Palácio; se, muitas vezes, o
Congresso Nacional se comporta de forma medíocre,
como se fosse um anexo arquitetônico dos interesses
do Palácio do Planalto – isso acontece conosco, aqui
em Brasília, que já chegamos a Senadores e a Deputados Federais –, imaginem o sacrifício gigantesco da
independência, da autonomia do poder político local!
É lógico que isso também acontece com o Legislativo
Municipal. Como os Senadores anteriormente disseram, os Vereadores são aqueles que mais de perto
convivem com a população, porque, geralmente,
como disse também V. Exª, representam um bairro,
moram em uma das ruas do Município, ou num sítio,
ou na periferia. Portanto, eles convivem com a dor e o
sofrimento, a reclamação, a aspiração e a legítima reivindicação da população muito mais de perto do que
nós, que estamos aqui. Ouvir o Legislativo Municipal,
sem dúvida, com bem disse V. Exª, é de fundamental
importância. Portanto, quero saudar o seu pronunciamento e agradecer profundamente pelo aparte. Muito
obrigada.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Ao concluir, Sr. Presidente, agradeço à Senadora Heloísa
Helena, que, realmente, faz uma imagem, um retrato
do que é o Vereador, da dificuldade que têm os nossos edis para exercer o seu mandato.
Diria a V. Exª com muita sinceridade, minha
cara Senadora Heloísa Helena, que ele é a primeira
porta em que o cidadão bate, principalmente nos
Estados pobres, nas cidades mais pobres. A porta
que está sempre aberta é a do Vereador. Sem dúvida,
eles têm esta grande missão: abrir a porta para as soluções possíveis.
Portanto, Sr. Presidente, ficam aqui os nossos
cumprimentos a todos os Vereadores do Brasil, na
pessoa do Presidente da Câmara de Vereadores da
capital do meu Estado, Vereador Fernando Milanez,
do PFL da Paraíba, Presidente do meu Partido na cidade de João Pessoa e que aqui se faz presente.
Assim, ao abraçar o Vereador Fernando Milanez, abraço a todos os Vereadores e Vereadoras
deste País, ao tempo em que peço que os brasileiros
continuem contando sempre com esses verdadeiros
paladinos da cidadania e dos valores democráticos.
E que o tesouro, conservado nos arquivos das
Câmaras Municipais, seja, algum dia, recuperado e
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oferecido ao conhecimento de todos os cidadãos do
Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Concedo a palavra ao último orador inscrito
para as homenagens da Hora do Expediente da presente sessão.
Antes, pela ordem, Senador Luiz Otávio, concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes, que havia
sinalizado à Mesa que desejava usar da palavra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apelo para a generosidade de V. Exª. Estou inscrito,
mas estou sendo convocado para participar de uma
reunião de uma Comissão da qual faço parte nesta
Casa. Lamentando não poder fazer pessoalmente o
pronunciamento que preparei, uma vez que sou municipalista e defendo o fortalecimento do municipalismo brasileiro, rogo a V. Exª, de acordo com o Regimento, considerar como lido o meu pronunciamento
para todos os efeitos legais.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Nobre Senador Heráclito Fortes, integrante
desta Mesa, a Presidência comunica a V. Exª que o
seu discurso será dado como lido e também publicado, na forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Otávio, do PMDB do Estado do Pará.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srªs. e Srs. Vereadores que hoje se encontram na galeria de honra do Senado Federal e que participam desta sessão especial,
esta é uma festa da nossa democracia, pelo respeito
que temos pelos Parlamentares, pelos Vereadores
das mais de cinco mil cidades brasileiras.
Registro que esta sessão de homenagem aos
Vereadores brasileiros foi uma iniciativa do Senador
Romeu Tuma, aprovada, por unanimidade, no Senado Federal. S. Exª tem no seu Partido, o PFL, e nesta
Casa, o respeito e a consideração de todos nós.
Sr. Presidente, na homenagem que fazemos
hoje aos Vereadores brasileiros, além de tudo aquilo
que foi dito pelos Srs. Senadores que me antecederam, gostaríamos de destacar a história, a tradição e
o reconhecimento do Congresso Nacional pela capacidade dos Vereadores, que são um elo de ligação
entre a população e os prefeitos, os próprios governadores, os seus deputados estaduais e o Presidente
da República, por meio do Congresso Nacional.
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Devemos ainda falar do futuro, do que vem pela
frente. Hoje, o Congresso Nacional, em especial o
Senado Federal, por meio dos seus ex-Presidentes,
por intermédio do atual Presidente, Senador José
Sarney, e de todos os membros desta Casa, conseguiu melhorar cada vez mais nosso relacionamento
com os legislativos municipais. Buscamos encurtar a
distância geográfica entre a Capital da República,
Brasília, e todos os Municípios do Brasil. Essa distância, que existe até pela dificuldade de comunicação,
foi encurtada e será menor ainda, pois o Interlegis
está em franco desenvolvimento. Assim, mais de mil
Municípios têm ligação direta com o Senado Federal.
A TV Senado é também um meio de comunicação utilizado para falar com todo o Brasil, com todos os Vereadores. Há ainda a Rádio Senado e o Jornal do
Senado, instrumentos muito bem estruturados, organizados e administrados, que dão o fechamento a
esse elo de ligação. Assim, temos condições de nos
comunicar com a população e, principalmente, com
as casas legislativas.
Como a maioria dos Senadores que aqui se pronunciaram, eu também fui Vereador e sei do orgulho
e da satisfação de representar o Município. Também
fui Presidente da Câmara Municipal da Capital do
meu Estado, Belém do Pará. Conheço o entusiasmo
e a empolgação que temos desde o momento do lançamento da candidatura a Vereador. Como a eleição
para Vereador é disputada! Para ocupar 31 cadeiras,
houve mais de mil candidatos. É pior do que disputar
vestibular para Medicina, cujo acesso ainda é o de
maior dificuldade entre os cursos de nível superior.
Vivemos a disputa, a luta, o porta a porta, indo
de casa em casa pedir votos, sabendo que temos
pela frente um futuro. Nessa luta há oportunidade
para todos. No entanto, muito poucos, muito poucos
mesmo conseguem ultrapassar o nível da vereança,
tornando-se, depois, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais.
A Câmara dá oportunidade para o conhecimento do dia-a-dia da população. O corpo a corpo das
eleições continua durante o mandato. Durante os
quatro anos de mandato do vereador, ele tem uma ligação permanente com a população, com os colegas
e com o próprio prefeito. Faz-se realmente um curso
básico para a vida política e – eu diria melhor – para a
vida pública.
Muitas vezes, o Vereador tem oportunidade de
destacar-se, também, na sua profissão e na vida pública, como membro do Poder Executivo, do Poder
Legislativo e até mesmo do Poder Judiciário. Muitos
Vereadores hoje são promotores públicos, integram o
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Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, são magistrados, e têm a vivência, o conhecimento, durante um ciclo de sua vida, do dia-a-dia da
população.
Vejo que o Senador José Maranhão, que também foi Governador de Estado, tem a intenção de me
pedir um aparte. Interrompo meu pronunciamento
para, respeitosa e fraternalmente, receber o aparte
de S. Exª o Sr. Senador José Maranhão.
O Sr. José Maranhão (PMDB – PB) – Senador
Luiz Otávio, estava esperando que V. Exª concluísse
esse período do seu discurso para não ser inoportuno. Agradeço-lhe a concessão do aparte. Congratulo-me com o seu oportuno discurso, neste momento
em que o Senado da República presta esta justa homenagem aos Vereadores do Brasil. Na minha longa
vida pública, nunca tive a honra de ser Vereador. Comecei como deputado estadual, deputado federal,
governador de Estado e, agora, estou aqui como Senador. O trabalho do Vereador é exatamente, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, do ponto
de vista funcional e institucional, igual ao nosso trabalho. No entanto, há uma diferença, que, inclusive, eleva o sentido da representação dos Vereadores: eles
estão muito mais perto da população do que nós outros, do que as outras esferas do Legislativo nacional.
Eles residem no Município, próximo às suas bases
eleitorais. Vivem em contato direto com a população,
sofrendo as suas angústias, as suas urgências, as
suas limitações, contribuindo de todas as formas possíveis para amenizar o sofrimento dos mais humildes
– que já amanhecem o dia na porta do Vereador. Por
isso, lá na Paraíba, costuma-se dizer que o Vereador
é o posto de assistência social ambulante – em qualquer parte onde o Vereador esteja, tem sempre a seu
lado ou atrás de si um número considerável de pessoas, de pessoas carentes. Assim, o Vereador tem uma
dupla função na política: a de técnico legislativo e a
de assistente social. Congratulo-me com todos Vereadores do Brasil, e do meu Estado, em especial, por
intermédio de V. Exª. Quando estava no Governo do
Estado, tive oportunidade de manter uma relação muito próxima e muita prestigiosa com os Vereadores.
Hoje, eles têm uma ampla sede na capital do Estado
graças a uma iniciativa do nosso Governo, e sempre
havia um lugar especial nas audiências para os vereadores. Meu Chefe de gabinete já sabia que era preciso atender os vereadores, do interior sobretudo,
porque tinham muita pressa para voltar às suas bases, onde a população estava sempre os esperando
para aqueles trabalhos que faziam parte da sua rotina, da sua atuação. Portanto, neste dia em que o Se-
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nado da República homenageia os vereadores do
Brasil, quero juntar ao discurso de V. Exª estas breves palavras, já que o seu tempo está limitado e estou
percebendo que muitos Senadores ainda gostariam
de aparteá-lo.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Insiro no
meu pronunciamento o aparte de V. Exª, Senador
José Maranhão, até porque trouxe um aspecto muito
importante para esta manhã festiva de homenagem
aos vereadores brasileiros. Nós, que viajamos pelo
Brasil inteiro e vivemos muito no interior, temos sempre a chance de nos relacionar de perto com os vereadores, com a população, e ver que, na maioria dos
5.560 Municípios que o Brasil possui, principalmente
no interior, nos Estados mais pobres da Federação,
muitas câmaras municipais nem são próprias. Algumas são emprestadas, outras funcionam em prédios
públicos emprestados ou alugados, outras são feitas
de forma muito, muito simples, como é o nosso povo.
Mas, quando temos a oportunidade de participar de
uma reunião de um câmara municipal do interior, podemos ver o mesmo entusiasmo, a mesma força, a
mesma garra que há no Senado Federal ou na Câmara Federal deste País. Algumas assembléias têm a
chance de funcionar em prédios pomposos, modernos, porque os Estados são ricos e merecem um prédio daquele porte. Nesses locais, também o nível de
discussão, o entusiasmo, a briga entre os vereadores
para levar recursos para a sua comunidade é muito
forte. Isso nos dá uma força muito maior, reforça o entusiasmo que temos, nós, representantes desta população, que estamos aqui no Senado Federal, nesta
obra arquitetônica de Oscar Niemeyer, que é da maior importância até para o mundo. Isso porque Brasília
e todos esses prédios são tombados como Patrimônio Histórico da Humanidade.
Essa reflexão de hoje, com certeza, vale para
todos aqueles que lutam, que vivem esse dia-a-dia e
que sabem das dificuldades que temos muitas vezes
para enfrentar tudo isso, para termos uma família unida, pronta para receber as críticas que também recebemos durante nosso mandato de vereador, de deputado, de governador, de senador e até mesmo de Presidente da República. Está aí o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva sendo criticado em várias oportunidades
pelos seus gestos, pelo seu entusiasmo, pela sua força, pela sua garra, pela sua vontade de tentar diminuir as pressões, os problemas da população.
Por tudo isso, conforta-nos a oportunidade de
estar junto com os vereadores do Brasil inteiro neste
dia, assim como no nosso dia-a-dia.
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Quero aproveitar a oportunidade e o ensejo
para parabenizar o Senado Federal, que, por meio do
Interlegis, ou seja, da Comunidade Virtual do Poder
Legislativo, já pôde treinar, integrar e interligar virtualmente mais de 1.500 câmaras municipais, totalizando
17 mil parlamentares envolvidos no próprio aperfeiçoamento profissional.
É com muito orgulho que antevejo, no estabelecimento de cursos que destacam o papel do vereador
e a importância do orçamento público, a oportunidade
para uma autêntica modernização e aprimoramento
do Poder Legislativo nos três níveis federativos.
O pioneirismo do Senado Federal demonstra
nossa convicção sobre a importância de criarmos meios adequados para que os legisladores municipais,
estaduais e federais cumpram seu papel, no exercício
diário da cidadania e das práticas democráticas.
Faço também aqui, para encerrar o meu pronunciamento, uma homenagem ao Presidente desta Casa,
como fiz antes de S. Exª adentrar este recinto, Senador
José Sarney, e a todos os Presidentes que passaram
pelo Senado, como os Senadores Antonio Carlos Magalhães e Ramez Tebet, aos Senadores que integraram esta Casa e que deram uma importância muito
grande ao Interlegis, à ligação, à modernização que
hoje temos a oferecer a todos os vereadores e a todas
as câmaras municipais do nosso País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Luiz Otávio,
o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Antes de
dar a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos,
quero registrar a presença neste plenário do Sr. Antonio João Rodrigues, Diretor-Presidente do Correio
do Estado, de Mato Grosso do Sul, e 1º Suplente do
Senador Delcídio Amaral.
Também quero associar-me às homenagens
que hoje estão sendo prestadas aos vereadores do
Brasil. Todos sabemos que com eles começa realmente o poder de representação popular. Na História
do nosso País, eles foram os precursores, com as Câmaras Municipais, antigamente chamadas Senados
das Câmaras; depois, tivemos os camaristas e, hoje,
os vereadores. A partir deles, o Poder Legislativo
pôde se constituir com o fundamento no próprio povo
brasileiro.
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Louvando a iniciativa do Senador Romeu Tuma,
incorporo-me à homenagem desta Casa a todos e a
cada um dos vereadores do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Com a
palavra o Senador Eduardo Siqueira Campos.
Inscreve-se também o Senador Ney Suassuna.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago a esta tribuna o sentimento das cidades brasileiras
e não há, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
nenhuma cidade deste imenso Brasil um endereço
mais conhecido do que a casa das srªs e dos srs. vereadores. Não há legislativo mais próximo e mais representativo do que as câmaras municipais.
Fui prefeito, hoje sou Senador, mas reconheço
o importante trabalho desenvolvido pelos srs. vereadores no apoio a nossa administração e ao trabalho
que realizamos na cidade de Palmas, assim como o
trabalho que é realizado por todos os vereadores em
todas as cidades do meu Tocantins e do nosso País.
Gostaria de lembrar a esta Casa, que ajudou a
criar o Tocantins, que foi exatamente em uma câmara
municipal, no ano de 1965, que o Vereador José Wilson Siqueira Campos deu o grito pela retomada da
luta da criação do Estado do Tocantins. Foi de lá que
essa luta secular foi revitalizada e, posteriormente,
concluída no âmbito da Assembléia Nacional Constituinte, em que nasceu o nosso querido Tocantins.
Quero deixar, na pessoa do Presidente da Câmara Municipal de Palmas, Wanderlei Barbosa Castro; do 1o Vice-Presidente, Tenente Célio do Carmo,
presente nesta sessão, representando a Câmara,
juntamente com o Vereador Humberto Mascarenhas,
os meus expressivos cumprimentos, o meu reconhecimento não só a eles, mas também a todos os vereadores das diversas cidades do meu Estado e do País.
Costumamos dizer, na linguagem popular, que
o vereador é o pára-choque da política nacional. A
eles, as minhas homenagens.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Siqueira Campos, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Como último orador inscrito, por cinco minutos, concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não podia me
furtar, de modo algum, à homenagem aos nossos vereadores.
A vida de político não é fácil. Muitos crêem que é
uma vida glamourosa, de muitas alegrias. Há alegrias, sim, mas são raras. Na verdade, compramos os
problemas alheios e lutamos por eles, permanentemente, esquecendo até os nossos.
O vereador é a linha de frente, é o que está ali, é
o que mora ao lado e é a primeira linha desse embate.
Não é fácil a vida dos vereadores, mas são eles que
constroem esse grande edifício político que culmina
nesta Casa.
As minhas homenagens não só pessoais, mas
também as homenagens do meu Partido, o PMDB,
que represento como Vice-Líder. Parabéns por esse
dia e que os nossos Vereadores continuem prestando
serviços ao nosso País!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Obrigado, Senador Ney Suassuna, pela compreensão.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Tem V. Exª a palavra pela ordem.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, cometi uma injustiça quando estava fazendo um
aparte ao Senador Efraim Morais. Esqueci de homenagear também o Senador Romeu Tuma. Certamente, Sr. Presidente, todos nós aqui homenageamos os
vereadores, mas não tanto quanto o Senador Romeu
Tuma, até porque em outubro, quando foi o Dia do
Vereador, foi S. Exª quem primeiro falou aqui na
Casa.
Assim, além de saudar os vereadores, não poderia deixar de saudar o Senador Romeu Tuma, porque temos a obrigação de reconhecer o esforço que
S. Exª tem feito na defesa do Legislativo Municipal.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado,
Senadora.
O Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Nobre Senadora Heloísa Helena, a Mesa se
associa às homenagens que V. Exª presta ao Sena-
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dor Romeu Tuma, autor do requerimento, bem como
às homenagens que S. Exª prestou aos vereadores
do País inteiro no Dia do Vereador, próximo passado.
O Sr. Senador Heráclito Fortes encaminhou discurso à Mesa para ser publicado na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, foi muito feliz e oportuna a decisão
de associar a comemoração dos 180 anos de existência do Parlamento brasileiro a uma homenagem aos
vereadores de nossas Câmaras Municipais. Com efeito, no dia em que se assinala a importância do Poder
Legislativo, das instituições compostas pelos representantes do povo, nada mais a propósito que homenagear os vereadores, representantes locais das comunidades.
A Lei nº 7.212, de 20 de julho de 1984, fixou o
dia 1º de outubro como Dia Nacional do Vereador. No
entanto, há uma ênfase adequada e clara pertinência
no lembrar o papel sumamente relevante dos vereadores na estrutura das instituições democráticas,
hoje, nesta precisa ocasião em que convergem as
atenções para as funções do legislativo em geral.
O vereador age na base mais concreta da sociedade. São decisivas para a boa saúde da democracia
sua atuação na promoção dos interesses dos Municípios e a fiscalização que exerce sobre o Executivo
Municipal. A qualidade de vida das populações depende vitalmente do bom desempenho da vereança.
Nos anos recentes, isto tornou-se ainda mais
verdadeiro. De fato, a Constituição de 1988 reforçou
o papel do Município no conjunto das instituições de
governo. Além disso, os Municípios, pressionados
pelas demandas das comunidades, tiveram que assumir, recentemente, pesadas responsabilidades na
prestação de serviços de educação e de saúde, nos
programas assistenciais, no transporte coletivo, na
segurança, na oferta de habitações populares, na infra-estrutura.
Com tudo isso, ampliou-se e avultou-se o papel
do vereador. O que é bom para a democracia. É na
base da sociedade, no Município, que população e
Poder Público podem melhor interagir. O vereador é a
ponte decisiva nessa relação. A comunidade exerce
sua pressão e o governo local, lá na base, as percebe
e as atende. O vereador é agente primordial nesse
processo, e age em favor da transparência da administração pública e da boa aplicação dos recursos.
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Sr. Presidente, homenageamos hoje o Parlamento e os vereadores. O Parlamento nacional completa
180 anos. É preciso notar, contudo, que a instituição do
poder colegiado municipal no Brasil é ainda mais antiga.
As Câmaras Municipais exerceram papel fundamental,
desde o Brasil Colônia, na condução dos interesses da
sociedade. O passo inaugural para a criação desse poder colegiado local foi a instalação, em 1532, por Martim
Afonso de Souza, da Câmara da Vila de São Vicente,
sede de sua capitania hereditária.
Sr. Presidente, decorridos 471 anos, floresce o
poder municipal. Os números do Tribunal Superior
Eleitoral referentes às últimas eleições municipais indicam um total de 5.559 prefeitos a serem eleitos;
para o cargo de vereador, as vagas eram de 60.277.
Esses valores não devem ter mudado muito, nos últimos 3 anos. Portanto, os vereadores no Brasil são em
torno de 60.300.
É um contingente de peso, que merece serviços
específicos de informação e de formação. O Senado
atua, com brilho, nesse sentido, por meio do Instituto
Legislativo Brasileiro, da Universidade Legislativa
Brasileira – Unilegis e, ainda, por intermédio da Comunidade Virtual do Poder Legislativo – Interlegis.
Essas importantes iniciativas, programas e ações do
Senado contribuem para o fortalecimento e aperfeiçoamento do poder municipal e dão suporte às atividades dos vereadores.
Além da presença do Senado como promotor do
aperfeiçoamento do Poder Legislativo nas três esferas de governo, contam, ainda, os vereadores com informações na forma de cartilhas didáticas especificamente dirigidas ao exercício da vereança. Várias instituições e partidos, em diversos Estados da Federação, publicaram tais cartilhas. A Câmara dos Deputados editou, no ano passado, um Manual do Vereador.
Existem também livros que cobrem toda a gama
de questões relativas ao Poder Público Municipal, incluído aí o exercício da vereança. Um deles é O Município e seus Agentes, de Wellington Pacheco Barros, publicado pela Editora Livraria do Advogado. Trata o livro da administração municipal e de toda a legislação pertinente, e contém um extenso capítulo sobre
o papel do vereador e seus direitos e deveres.
A propósito dos direitos dos vereadores, uma
questão que creio carecer de adequada regulamentação em nível de lei federal é a previdência dos vereadores. Afinal, trata-se de uma categoria muito especial e diferenciada que, como vimos, constitui um contingente de 60.300 pessoas a merecer proteção previdenciária específica.
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Em algumas capitais estaduais e grandes cidades, as Câmaras Municipais estruturam sistemas previdenciários para os vereadores, mas a grande massa da vereança não possui uma cobertura previdenciária adaptada ao seu perfil muito específico. Segundo a legislação atual, o vereador é segurado obrigatório da Previdência Social, nos termos da Lei nº 8.212,
de 1991, no seu artigo 12, inciso I, alínea h.
Existe, baixada pela Secretaria da Previdência
Social do então Ministério da Previdência e Assistência
Social, a Orientação Normativa nº 001, de 29 de maio
de 2001, que detalha aspectos da previdência dos servidores públicos e que, em seus itens IV e VI, esclarece
normas referentes aos vereadores. O item III da mesma
Orientação Normativa trata, muito sucintamente, dos
regimes próprios de previdência social.
Creio, portanto, haver necessidade de normas
nacionais mais aprofundadas e adequadas à função
do vereador.
Sr. Presidente, merecem os vereadores a homenagem que lhes é prestada hoje. Eles são os tijolos indispensáveis do edifício da democracia. Ao
exercer seu mandato popular, o vereador propõe, legisla, fiscaliza, articula os interesses locais da população do Município. É uma função nobre. Deve o vereador estar sempre consciente de sua alta missão, a da
construção permanente e incansável da cidadania.
Os vereadores merecem, sobejamente, esta
homenagem do Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Está encerrado o período da sessão destinado
às homenagens.
Sobre a mesa, ofício do Sr. Primeiro-Secretário
da Câmara dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte
OS–GSE nº 1.032
Brasília, 12 de novembro de 2003
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi rejeitada
a Emenda apresentada por essa Casa ao Projeto de
Lei nº 1.467, de 1999, da Câmara dos Deputados
(PLC 41/01, no Senado Federal) , o qual “Altera a redação do art. 26, §30, e do art. 92, da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que ‘Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional’ , e dá outras providências.”.
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Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – O expediente lido vai à publicação.
Sobre a Mesa, mensagem que será lida pelo Sr.
1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
(È Lida o Seguinte)
MENSAGEM Nº 225, DE 2003
(Nº 610, na Origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que me ausentarei do País no período de
14 a 15 do corrente mês, a fim de participar da XIII
Conferência de Chefes de Estado e de Governo Ibero-Americanos, a ser celebrada em Santa Cruz de la
Sierra, Bolívia.
A XIII Cúpula Ibero-Americana – processo lançado em 1991, com a participação dos Chefes de
Estado e de Governo de todos os 21 paises ibéricos
da Europa e da América Latina – terá como tema principal a inclusão social. Servirá de oportunidade também para avaliar o futuro do sistema de cúpulas ibero-americanas, ao receber as conclusões e recomendações de grupo de trabalho de alto nível convocado
pela última reunião, em Bávaro, na República Dominicana, em 2002.
Meus encontros com os Chefes de Estado e de
Governo Ibero-Americanos servirão para fortalecer o
diálogo com aqueles altos mandatários e, desse
modo, contribuir para o estreitamento dos laços do
Brasil com esses países.
Brasília, 12 de novembro de 2003. – Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A mensagem lida vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara
dos Deputados que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2003
(Nº 1.628/2003, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro desemprego, durante o
período de defeso, ao pescador profissi-
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onal que exerce a atividade pesqueira de
forma artesanal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O pescador profissional que exerça sua
atividade de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, ainda que com o auxilio
eventual de parceiros, fará jus ao beneficio de seguro-desemprego, no valor de um salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie.
§ 1º Entende-se como regime de economia familiar o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em
condições de mútua dependência e colaboração,
sem a utilização de empregados.
§ 2º O período de defeso de atividade pesqueira
é fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o pescador se dedique.
Art. 2º Para se habilitar ao beneficio, o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério
do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:
I – registro de pescador profissional devidamente atualizado, emitido pela Secretaria Especial de
Aqüicultura e, Pesca da Presidência da República,
com antecedência mínima de um ano da data do início do defeso;
II – comprovante de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS como pescador, e do pagamento da contribuição previdenciária;
III – comprovante de que não está em gozo de
nenhum benefício de prestação continuada da Previdência ou da Assistência Social, exceto auxilio acidente e pensão por morte; e
IV – atestado da Colônia de Pescadores a que
esteja filiado, com jurisdição sobre a área onde atue o
pescador artesanal, que comprove:
a) o exercício da profissão, na forma
do art. 1º desta lei;
b) que se dedicou à pesca, em caráter
ininterrupto, durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso; e
c) que não dispõe de outra fonte de
renda diversa da decorrente da atividade
pesqueira.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho e
Emprego poderá, quando julgar necessário, exigir
outros documentos para a habilitação do beneficio.
Art. 3º Sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se
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de atestado falso para o fim de obtenção do beneficio
de que trata esta lei estará sujeito:
I – a demissão do cargo que ocupa, se servidor
público;
II – a suspensão da sua atividade, com cancelamento do seu registro, por dois anos, se pescador
profissional.
Art. 4º o benefício de que trata esta Lei será cancelado nas seguintes hipóteses:
I – início de atividade remunerada;
II – início de percepção de outra renda;
III – morte do beneficiário;
IV – desrespeito ao período de defeso; ou
V – comprovação de falsidade nas informações
prestadas para a obtenção do benefício.
Art. 5º o beneficio do seguro-desemprego a que
se refere esta lei será pago à conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT, instituído pela Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Fica revogada a Lei nº 8.287, de 20 de
dezembro de 1991.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.628, DE 2003
Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro desemprego, durante o
período de defeso, ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de
forma artesanal.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 1º O pescador profissional que exerça sua
atividade de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, ainda que com o auxilio
eventual de parceiros, fará jus ao benefício de seguro-desemprego, no valor de um salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie.
§ 1º Entende-se como regime de economia familiar o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em
condições de mútua dependência e colaboração,
sem a utilização de empregados.
§ 2º O período de defeso de atividade pesqueira
é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama –, em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja
captura o pescador se dedique.
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Art. 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério
do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:
I – registro de pescador profissional devidamente atualizado, emitido pela Secretaria Especial de
Aqüicultura e Pesca da Presidência da República,
com antecedência mínima de um ano da data do início do defeso;
II – comprovante de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS como pescador, e do pagamento da contribuição previdenciária;
III – comprovante de que não está em gozo de
nenhum benefício de prestação continuada da Previdência ou da Assistência Social, exceto auxílio acidente e pensão por morte; e
IV – atestado da Colônia de Pescadores a que
esteja filiado, com jurisdição sobre a área onde atue o
pescador artesanal, que comprove:
a) o exercício da profissão, na forma
do art. 1º desta lei;
b) que se dedicou à pesca, em caráter
ininterrupto, durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso; e
c) que não dispõe de outra fonte de
renda diversa da decorrente da atividade
pesqueira.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho e
Emprego poderá, quando julgar necessário, exigir
outros documentos para a habilitação do benefício.
Art. 3º Sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se
de atestado falso para o fim de obtenção do benefício
de que trata esta lei estará sujeito:
I – a demissão do cargo que ocupa, se servidor
público;
II – a suspensão de sua atividade, com cancelamento do seu registro, por dois anos, se pescador
profissional.
Art. 4º O benefício de que trata esta lei será cancelado nas seguintes hipóteses:
I – início de atividade remunerada;
II – início de percepção de outra renda;
III – morte do beneficiário;
IV – desrespeito ao período de defeso; ou
V – comprovação de falsidade nas informações
prestadas para a obtenção do benefício.
Art. 5º O benefício do seguro-desemprego a que
se refere esta lei será pago à conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído pela Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 7º Fica revogada a Lei nº 8.287, de 20 de
dezembro de 1991.
Brasília,
MENSAGEM Nº 352, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, o
texto do projeto de lei que “Dispõe sobre a concessão
do beneficio de seguro desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional que exerce a
atividade pesqueira de forma artesanal”.
Brasília, 29 de julho de 2003. _ Luiz Inácio Lula
da Silva.
E.M. nº 28
Brasília, 11 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à deliberação de Vossa Excelência o
anexo projeto de lei que revoga a Lei nº 8.287, de 20
de dezembro de 1991, com o objetivo de aperfeiçoar
as disposições sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego a pescadores artesanais, durante
o período de defeso.
A proposta dá cumprimento à providência enunciada por Vossa Excelência na Mensagem nº 40, de 3
de fevereiro de 2003, em que expôs ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal as razões
do veto total ao Projeto de Lei nº 3.049, de 2000, e
que ficou consubstanciada no Decreto s/nº de 11 de
março de 2003, que criou o Grupo de Trabalho Interministerial para apresentar minuta de proposição legislativa para a revisão daquela lei.
O anteprojeto de lei elaborado pelo Grupo de
Trabalho Interministerial – GTI apresenta, em relação
à lei vigente, diferenças formais e conceituais desenvolvidas com a finalidade de sanar imperfeições ou de
preencher lacunas legais e cujos principais aspectos
encontram-se descritos a seguir.
O art. 1º apresenta modificação no conceito de
pescador profissional artesanal, ao possibilitar o auxílio eventual de parceiros de pesca, tendo em vista
que tais parcerias, constituem-se, de fato, em relacionamento habitual e culturalmente consolidado nesse
segmento de atividade econômica. Para complementar o entendimento, também foi incluído o conceito de
“regime de economia familiar”, valendo-se da mesma
redação contida na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para que o exegeta não necessite de outro
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ato normativo para buscar o exato alcance da lei projetada.
A proposta evita qualquer definição vinculada a
especificações de tipos ou de portes de embarcações, objetivando alcançar, inclusive, aos pequenos
pescadores desembarcados ou catadores de moluscos e caranguejos.
O principal ponto contemplado no Projeto, e cerne da proposta outrora aprovada no Congresso Nacional, é um dos requisitos para a concessão do benefício. Trata-se da redução do prazo de três para um
ano da exigência do registro de pescador profissional
na Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da
Presidência da República, beneficiando, assim, uma
maior parcela de pescadores. Outros requisitos para
concessão do benefício visam reduzir as possibilidades de fraudes sem alijar o beneficiário, e facilitar
uma futura e desejável unificação central dos benefícios, como é intenção do Governo Federal.
No que diz respeito aos mecanismos de controle e com o objetivo de coibir fraudes, passa-se a exigir
a inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS como pescador profissional, e faculta ao Ministério do Trabalho e Emprego, quando julgar necessário, exigir outros documentos para a habilitação do
benefício.
Foram incluídas as hipóteses de cancelamento
do benefício, que se dará quando não mais for necessária a percepção do benefício para garantir renda
mínima ao segurado, ou nos casos em que a conduta
imprópria importe sanção. Também fica previsto o
cancelamento do registro como pescador profissional, por dois anos, quando do fornecimento de falsas
informações para a obtenção do benefício. Dentre os
aperfeiçoamentos, nota-se substituição da expressão
“cassação de registro” por “cancelamento de registro”, mais técnica, uma vez que a cassação é permanente, e o cancelamento é temporário.
O financiamento dessas despesas será custeado, dentre outras fontes, com receita de contribuições
para o Programa de Integração Social – PIS e para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PASEP, no âmbito do Fundo de Amparo do
Trabalhador – FAT.
Para atender ao disposto no art. 16, inciso I, da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal – LRF, o Ministério do
Trabalho e Emprego – MTE estimou o impacto orçamentário-financeiro no exercício corrente da ordem
de R$45,3 milhões, já considerado o novo salário mínimo de R$240,00. Quanto aos dois exercícios se-
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guintes, segundo cálculos do MIE, o impacto será de
R$94,2 e de R$144,4 milhões, em 2004 e 2005, respectivamente.
Com relação ao cumprimento das determinações da LRF, sobre a necessidade de compensar o
incremento de despesa obrigatória aqui previsto, neste exercício de 2003, o impacto acima mencionado
implicará na abertura de crédito suplementar, no âmbito do FAT, que será considerado nas revisões bimestrais para cumprimento da meta de resultado primário a ser realizada ainda neste exercício.
Nos exercícios de 2004 e 2005, a despesa estimada será compensada pela margem líquida de expansão para as despesas de caráter continuado daqueles exercícios.
Nessas condições, submeto à deliberação de
Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que revoga e
aperfeiçoa a Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de
1991.
Respeitosamente, – Jaques Wagner.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 8.287. DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a concessão do benefício de segurodesemprego a pescadores
artesanais, durante os períodos de defeso.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2003
(Nº 735/2003, na Casa de origem)
Altera a redação dos arts. 165, 276,
277 e 302 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera os arts. 165, 276, 277 e 302
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que passam a vigorar com seguinte redação:
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“Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool
ou de qualquer substância entorpecente ou
que determine dependência física ou psíquica:
.....................................................“(NR)
“Art. 276. A concentração superior a
três decigramas de álcool por litro de sangue, comprova que o condutor se acha impedido de dirigir veículo automotor.
...................................................“(NR)
Art. 277. Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito
ou que for alvo de fiscalização de trânsito,
sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool, será submetido a testes de alcoolemia,
exames clínicos, perícia, ou outro exame
que, por meios técnicos ou científicos, em
aparelhos homologados pelo CONTRAN,
permitam certificar seu estado.
§ 1º Medida correspondente aplica-se
no caso de suspeita de uso de substância
entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos.
§ 2º No caso de recusa do condutor à
realização dos testes, exames e da perícia
previstos no caput, a infração poderá ser
caracterizada mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, pelo agente de trânsito, acerca dos notórios sinais de
embriaguez, excitação ou torpor, resultantes
do consumo de álcool ou entorpecentes,
apresentados pelo condutor. “(NR)
“Art. 302.............................................. .
Parágrafo único.....................................
.............................................................
V – estiver sob a influência de álcool
ou substância tóxica ou entorpecente de
efeitos análogos.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 735, DE 2003
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui o Código de
Trânsito Brasileiro”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 9.503, de 1997, que
“institui o Código de Trânsito Brasileiro”, dando nova
redação aos arts. 165, 277 e 302, os quais dispõem
sobre condutor em estado de embriaguez e exames
de alcoolemia.
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Art. 2º O art. 165 da Lei nº 9.503/97 passa a vigorar com o seu parágrafo único renumerado para §
1º e acrescido do seguinte § 2º:

V – estiver sob a Influência de álcool
ou substância tóxica ou entorpecente de
efeitos análogos.(AC)”

“Art. 165. . .............................................
§ 2º No caso de recusa à realização
dos testes de alcoolemia e demais exames
previstos no art. 277, a infração poderá ser
caracterizada mediante obtenção de provas
testemunhais, pelo agente de trânsito, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, resultantes do consumo de
álcool ou entorpecentes, apresentados pelo
condutor. (AC)”

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º O art. 277 da Lei nº 9.503/09 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 277. Todo condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito
ou que dirigir ameaçando pedestres e demais veículos na via pública, sob suspeita
de haver excedido os limites previstos no artigo anterior, será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro
exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo
CONTRAN, permitam certificar seu estado.(NR)
§ 1º Medida correspondente aplica-se
no caso de suspeita de uso de substância
entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos.(NR)
§ 2º O condutor a que se refere o caput deste artigo será autuado nos termos do
art. 170 e, no caso de se recusar a fazer os
exames previstos, o seu estado de embriaguez, excitação ou torpor, resultante do consumo de álcool ou entorpecentes, poderá
ser atestado por provas testemunhais obtidas pelo agente de trânsito.(AC)”
Art. 4º O parágrafo único do art. 302 da Lei nº
9.503/97 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 302. Cometer homicídio culposo
na direção de veiculo automotor (NR)
Parágrafo único. No homicídio culposo
cometido na direção de veículo automotor, a
pena é aumentada de um terço à metade,
se o agente: (NR)
..............................................................

Justificação
A razão de apresentarmos modificações ao Código de Trânsito Brasileiro, nos seus artigos que se
referem às infrações e crimes de trânsito por condução de um veículo sob influência do álcool ou substância entorpecente, é permitir que essas infrações
ou crimes fiquem caracterizados ainda que o condutor se recuse a fazer os testes de alcoolemia previstos
pelo Código.
Na realidade, apesar de tais exames constituírem a prova de que o condutor se encontra ou não
embriagado e, conseqüentemente, serem capazes
de configurar a infração ou o crime de trânsito, pelo
Direito brasileiro, ninguém é obrigado a fazê-los. Desta forma, não haveria como caracterizar o delito. Conseqüentemente, isso acaba gerando a impunidade, o
que é inadmissível, pois todos sabemos que um dos
maiores responsáveis por acidentes de trânsito é o
estado de embriaguez dos condutores.
Assim, basicamente estamos propondo que,
sem os testes de alcoolemia, a infração ou crime possam ser caracterizados também por notórios e incontestáveis sinais de embriaguez, aos olhos de qualquer testemunha. Tal medida constitui uma forma de
combater a recusa do condutor em realizar os testes
de alcoolemia.
No art. 277, tomamos o teste de alcoolemia e
demais exames obrigatórios, não só para o condutor
envolvido em acidente, mas, também, para aquele
que dirigir ameaçando pedestres e outros veículos,
cometendo infração prevista no art. 170 do Código de
Trânsito. Esta infração é punida com multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.
Se for feito o teste e der negativo, o condutor poderá ser autuado apenas pela infração tratada no art.
170 e livrar-se da autuação com base no art. 165, que
se refere a dirigir sob influência do álcool ou substância
entorpecente acima dos limites máximos permitidos.
Acreditamos que essas proposições irão, sem
dúvida, exercer maior controle do uso do álcool e entorpecentes pelos motoristas, o que representará uma
redução significativa de acidentes de trânsito no País.
Pela sua importância, esperamos que este projeto de lei seja aprovado pelos ilustres Deputados.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2003. – Deputado Beto Albuquerque.

NOVEMBRO 2003
Novembro

de

2003

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
....................................................................................
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a seis decigramas por litro de sangue, ou
de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.
....................................................................................
Art. 276. A concentração de seis decigramas de
álcool por litro de sangue comprova que o condutor se
acha impedido de dirigir veículo automotor.
....................................................................................
Art. 277. Todo condutor de veículo automotor,
envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de
fiscalização de trânsito, sob suspeita de haver excedido os limites previstos no artigo anterior, será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia,
ou outro exame que por meios técnicos ou científicos,
em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.
....................................................................................
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção
de veículo automotor:
Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente:
I – não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
II – praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;
III – deixar de prestar socorro, quando possível
fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;
IV – no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, justiça e
cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2003
(Nº 634/2003, na Casa de origem )
Dá nova redação aos arts. 44 e 2.031
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, que institui o Código Civil.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei define as organizações religiosas
e os partidos políticos como pessoas jurídicas de direito privado, desobrigando-os de alterar seus estatutos
no prazo previsto pelo art. 2.031 da Lei nº 10.406. de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil.
Art. 2º Os arts. 44 e 2.031 da Lei nº 10.406, de
1º de janeiro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 44 .................................................
IV – as organizações religiosas;
V – os partidos políticos.
§ 1º São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo
vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento.
§ 2º As disposições concernentes às
associações aplicam-se subsidiariamente às
sociedades que são objeto do Livro II da
Parte Especial deste Código.
§ 3º Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto
em lei especifica.” (NR)
“Art. 2.031. ............................................
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações religiosas
nem aos partidos políticos.”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 634, DE 2003
Acresce inciso ao art. 44 da Lei nº
10.406/2002, do Código Civil
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É acrescido ao artigo 44 da lei nº
10.406/02 o inciso IV com a seguinte redação:
“Art. 44 ..................................................
‘I ............................................................
‘II ...........................................................
‘‘III………………………………………....
IV – As entidades religiosas
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário
Art. 3º Aplicam-se subsidiariamente às entidades
previstas nesta lei, as normas pertinentes à sociedade
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação

566
36902

ANAIS DO SENADO FEDERAL
Sexta-feira

14

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Justificação
A edição da Lei nº 10.406/02, Código Civil, trouxe em seu bojo profundas alterações na matéria concernente às igrejas e aos partidos políticos, que no
código anterior eram classificadas como pessoa jurídica de direito privado, perfeitamente identificadas, a
primeira no inciso 1 do artigo 16, como sociedade religiosa, o segundo como pessoa jurídica independente
e especial, no inciso III do mesmo artigo, estando a
questão até então pacífica e sem controvérsia.
O novo código admitiu apenas ter tipos de pessoa jurídica de direito privado, artigo 44, a saber, associação, sociedade e fundação.
A partir da sua vigência os partidos políticos e as
igrejas, bem como suas entidades mantenedoras, entraram numa espécie de limbo jurídico/legal, na lei civil, porque não podem ser associação, já que não se
enquadram na definição legal do artigo 53, pois não
tem fins econômicos strito sensu.
Não podem também serem sociedades, porque
a definição do artigo 981, as afasta totalmente daquela possibilidade. Resta para as igrejas serem consideradas fundações, pois assim permite o artigo 62,
ocorre porém que a instituição de uma fundação tem
que seguir, além das normas do atual código, mais a
lei especifica que trata daquelas organizações, cujas
normas inviabilizam, para as igrejas, sua instituição.
Quanto aos partidos políticos nem isto é possível, porque não foi contemplado a possibilidade deles
se organizarem como fundação, já que seus fins não
se enquadram nas possibilidades legais do artigo 62.
Há também a ressaltar que com a entrada em vigor da Lei nº 10.406/02, as atuais entidades religiosas
e os partidos políticos estão sem definição jurídica,
porque não podem ser associação, nem sociedade,
pois os seus fins são religiosos ou políticos e a transformação em fundação, para as igrejas é inviável legal, técnica e operacionalmente, além de contrária ao
fim a que se destinam, pois fundação também não
pode ter fim econômico, já que pela definição legal, só
podem ser instituídas, segundo o artigo 62, se tiverem fins morais, culturais, ou de assistência, além do
religioso, quanto aos partidos políticos, a própria lei
orgânica que os rege, nº 9.096/95, os impedem de serem fundações. Ressalva-se assim a possibilidade,
embora remota, das igrejas se tornarem pessoas jurídicas, via fundação, mas aos partidos políticos não.
Ora, todos sabemos que uma entidade religiosa, não pode se cingir a apenas um fim, pois a sua
própria manutenção, já presume movimento financeiro, não é este no entanto o seu fim teleológico, uma
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igreja tem fins pastorais, evangélicos, envolve questões de fé, que por si só é uma questão complexa,
portanto limitar sua definição jurídica a uma única
possibilidade é contrariar o bom senso, a lógica da
sua essência, é agredir a história milenar desta instituição, cujo inicio se perde na bruma do tempo.
Quanto aos partidos políticos tem natureza própria, seus fins são políticos, não se caracterizam pelo
fim econômico ou não, assim não podem ser associação ou sociedade, nem fundação, porque não tem fim
cultural, assistencial, moral ou religioso.
Como apenas três são as pessoas jurídicas de
direito privado, Art 44 CC, vê-se de plano que os partidos políticos, são hoje pessoas jurídicas que não gozam de definição legal alguma.
Isso não pode continuar e exige pronta e urgente intervenção legislativa, que resolva a questão.
Com a atual lei civil, não há como fundar-se novos partidos e os existentes estão sem definição legal, no tocante a sua classificação como pessoa jurídica, ou seja, não tem personalidade jurídica.
Ao governo e ao parlamento acredito não seja
interessante a manutenção do status quo trazido pela
novel lei, porque a confusão que logo se estabelecerá, demonstrará a conveniência deste projeto e da
modificação proposta, que acredito terá a aprovação
unânime de todos os meus pares, porque penso que
nesta Casa, todos, de uma forma ou de outra, acreditam em Deus e sua Obra na terra e especialmente no
Brasil, onde predomina amplamente um povo cristão,
assim como todos sem exceção pertencem a algum
partido político.
Por estas razões e muito mais por outras que
serão agregadas, pela sabedoria do conjunto dos deputados e deputadas chegaremos, porque isto é condição sine qua non para a votação em plenário, com
um projeto que realmente corrija a distorção verificada com a edição da lei que se pretende alterar, fruto
talvez da falta de uma análise mais profunda dos legisladores que a editaram, inclusive do próprio proponente, que ao votá-la, na anterior legislatura, não foi
alertado pela sua assessoria, até porque sendo pastor evangélico e deputado federal, não iria votar e
aprovar lei que viesse a propiciar a possibilidade de
qualquer prejuízo a todas as igrejas e aos partidos políticos.
Sala das Sessões, 2 de abril de 2003. – Deputado
Paulo Gouvêa – PL/RS.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.
Institui o Código Civil.
....................................................................................
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I – as associações;
II – as sociedades;
III – as fundações.
Parágrafo único. As disposições concernentes
às associações aplicam-se, subsidiariamente, às sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial
deste Código.
....................................................................................
PARTE ESPECIAL
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nham a constituição da sociedade segundo determinado tipo.
Art. 984. A sociedade que tenha por objeto o
exercício de atividade própria de empresário rural e
seja constituída, ou transformada, de acordo com um
dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do art. 968, requerer inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso
em que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, à sociedade empresária.
Parágrafo único. Embora já constituída a sociedade segundo um daqueles tipos, o pedido de inscrição se subordinará, no que for aplicável, às normas
que regem a transformação.
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma
da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).

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

SUBTÍTULO I
Da Sociedade Não Personificada

LIVRO II
Do Direito de Empresa

CAPÍTULO I
Da Sociedade em Comum

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

Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em
organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples.
Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou
com terceiros, somente por escrito podem provar a
existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.
Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem
patrimônio especial, do qual os sócios são titulares
em comum.
Art. 989. Os bens sociais respondem pelos atos
de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo
pacto expresso limitativo de poderes, que somente
terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva
conhecer.
Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e
ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do
benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que
contratou pela sociedade.

TÍTULO II
Da Sociedade
CAPÍTULO ÚNICO
Disposições Gerais
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as
pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir,
com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados.
Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o
exercício de atividade própria de empresário sujeito a
registro (art. 967); e, simples, as demais.
Parágrafo único. Independentemente de seu
objeto, considera-se empresária a sociedade por
ações; e, simples, a cooperativa.
Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039
a 1.092; a sociedade simples pode constituir-se de
conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo,
subordina-se às normas que lhe são próprias.
Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições
concernentes à sociedade em conta de participação e
à cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para o exercício de certas atividades, impo-

CAPÍTULO II
Da Sociedade em Conta de Participação
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilida-
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de, participando os demais dos resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro
tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta
de participação independe de qualquer formalidade e
pode provar-se por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier.
Art. 994. A contribuição do sócio participante
constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais.
§ 1º A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios.
§ 2º A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva
conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário.
§ 3º Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido.
Art. 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio
ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais.
Art. 996. Aplica-se à sociedade em conta de
participação, subsidiariamente e no que com ela for
compatível, o disposto para a sociedade simples, e a
sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual.
Parágrafo único. Havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas contas serão prestadas e julgadas no mesmo processo.
SUBTÍTULO II
Da Sociedade Personificada
CAPÍTULO I
Da Sociedade Simples
SEÇÃO I
Do Contrato Social
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
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I – nome, nacionalidade, estado civil, profissão e
residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma
ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios,
se jurídicas;
II – denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
III – capital da sociedade, expresso em moeda
corrente, podendo compreender qualquer espécie de
bens, suscetíveis de avaliação pecuniária:
IV – a quota de cada sócio no capital social, e o
modo de realizá-la;
V – as prestações a que se obriga o sócio, cuja
contribuição consista em serviços;
VI – as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições;
VII – a participação de cada sócio nos lucros e
nas perdas;
VIII – se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.
Parágrafo único. Ë ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no
instrumento do contrato.
Art. 998. Nos trinta dias subseqüentes à sua
constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição
do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede.
§ 1º O pedido de inscrição será acompanhado
do instrumento autenticado do contrato, e, se algum
sócio nele houver sido representado por procurador,
o da respectiva procuração, bem como, se for o caso,
da prova de autorização da autoridade competente.
§ 2º Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será a inscrição tomada por termo no livro de registro próprio, e obedecerá a número de ordem
contínua para todas as sociedades inscritas.
Art. 999. As modificações do contrato social,
que tenham por objeto matéria indicada no art. 997,
dependem do consentimento de todos os sócios; as
demais podem ser decididas por maioria absoluta de
votos, se o contrato não determinar a necessidade de
deliberação unânime.
Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente.
Art. 1.000. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro Registro Civil das Pessoas Jurídicas, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária.
Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou agência deverá ser averbada
no Registro Civil da respectiva sede.
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SEÇÃO II
Dos Direitos e Obrigações dos Sócios

SEÇÃO III
Da Administração

Art. 1.001. As obrigações dos sócios começam
imediatamente com o contrato, se este não fixar outra
data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se
extinguirem as responsabilidades sociais.
Art. 1.002. O sócio não pode ser substituído no
exercício das suas funções, sem o consentimento
dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social.
Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota,
sem a correspondente modificação do contrato social
com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.
Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e
terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
Art. 1.004. Os sócios são obrigados, na forma e
prazo previstos, às contribuições estabelecidas no
contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos
trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da
mora.
Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a
maioria dos demais sócios preferir, à indenização, a
exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota ao
montante já realizado, aplicando-se, em ambos os
casos, o disposto no § 1º do art. 1.031.
Art. 1.005. O sócio que, a título de quota social,
transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção; e pela solvência do devedor, aquele que transferir crédito.
Art. 1.006. O sócio, cuja contribuição consista em
serviços, não pode, salvo convenção em contrário,
empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob
pena de ser privado de seus lucros e dela excluído.
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção
das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas.
Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que
exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das
perdas.
Art. 1.009. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que os receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a
ilegitimidade.

Art. 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da
sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de
cada um.
§ 1º Para formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais de metade
do capital.
§ 2º Prevalece a decisão sufragada por maior
número de sócios no caso de empate, e, se este persistir, decidirá o juiz.
§ 3º Responde por perdas e danos o sócio que,
tendo em alguma operação interesse contrário ao da
sociedade, participar da deliberação que a aprove
graças a seu voto.
Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá
ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.
§ 1º Não podem ser administradores, além das
pessoas impedidas por lei especial, os condenados a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública
ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da
condenação.
§ 2º Aplicam-se à atividade dos administradores, no que couber, as disposições concernentes ao
mandato.
Art. 1.012. O administrador, nomeado por instrumento em separado, deve averbá-lo à margem da
inscrição da sociedade, e, pelos atos que praticar, antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade.
Art. 1.013. A administração da sociedade, nada
dispondo o contrato social, compete separadamente
a cada um dos sócios.
§ 1º Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar
operação pretendida por outro, cabendo a decisão
aos sócios, por maioria de votos.
§ 2º Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria.
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Art. 1.014. Nos atos de competência conjunta
de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes, em que a
omissão ou retardo das providências possa ocasionar
dano irreparável ou grave.
Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à
gestão da sociedade; não constituindo objeto social,
a onerarão ou a venda de bens imóveis depende do
que a maioria dos sócios decidir.
Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se
ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:
I – se a limitação de poderes estiver inscrita ou
averbada no registro próprio da sociedade;
II – provando-se que era conhecida do terceiro;
III – tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade.
Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros
prejudicados, por culpa no desempenho de suas
funções.
Art. 1.017. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por
ele também responderá.
Parágrafo único. Fica sujeito às sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário ao da sociedade, tome parte na correspondente deliberação.
Art. 1.018. Ao administrador é vedado fazer-se
substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento
os atos e operações que poderão praticar.
Art. 1.019. São irrevogáveis os poderes do sócio
investido na administração por cláusula expressa do
contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios.
Parágrafo único. São revogáveis, a qualquer
tempo, os poderes conferidos a sócio por ato separado, ou a quem não seja sócio.
Art. 1.020. Os administradores são obrigados a
prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem
como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Art. 1.021. Salvo estipulação que determine
época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e
da carteira da sociedade.
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SEÇÃO IV
Das Relações com Terceiros
Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por meio de
administradores com poderes especiais, ou, não os
havendo, por intermédio de qualquer administrador.
Art. 1.023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo,
na proporção em que participem das perdas sociais,
salvo cláusula de responsabilidade solidária.
Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não
podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.
Art. 1.025. O sócio, admitido em sociedade já
constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão.
Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na
insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a
execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.
Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota
do devedor, cujo valor, apurado na forma do art.
1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.
Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou
o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na
quota social, mas concorrer à divisão periódica dos
lucros, até que se liquide a sociedade.
SEÇÃO V
Da Resolução da Sociedade
em Relação a um Sócio
Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:
I – se o contrato dispuser diferentemente;
II – se os sócios remanescentes optarem pela
dissolução da sociedade;
III – se, por acordo com os herdeiros, regular-se
a substituição do sócio falecido.
Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no
contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação
aos demais sócios, com antecedência mínima de
sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.
Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à
notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.
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Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art.
1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria
dos demais sócios, por falta grave no cumprimento
de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade
superveniente.
Parágrafo único. Será de pleno direito excluído
da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja
quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo
único do art. 1.026.
Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota,
considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário,
com base na situação patrimonial da sociedade, à
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
§ 1º O capital social sofrerá a correspondente
redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor
da quota.
§ 2º A quota liquidada será paga em dinheiro, no
prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo
acordo, ou estipulação contratual em contrário.
Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois
anos após averbada a resolução da sociedade; nem
nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual
prazo, enquanto não se requerer a averbação.
SEÇÃO VI
Da Dissolução
Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando
ocorrer:
I – o vencimento do prazo de duração, salvo se,
vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a
sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará
por tempo indeterminado;
II – o consenso unânime dos sócios;
III – a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado;
IV – a falta de pluralidade de sócios, não reconstituí da no prazo de cento e oitenta dias;
V – a extinção, na forma da lei, de autorização
para funcionar.
Art. 1.034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos sócios,
quando:
I – anulada a sua constituição;
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II – exaurido o fim social, ou verificada a sua inexeqüibilidade.
Art. 1.035. O contrato pode prever outras causas de dissolução, a serem verificadas judicialmente
quando contestadas.
Art. 1.036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos
administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante, e restringir a gestão própria aos
negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais responderão solidária e ilimitadamente.
Parágrafo único. Dissolvida de pleno direito a
sociedade, pode o sócio requerer, desde logo, a liquidação judicial.
Art. 1.037. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso V do art. 1.033, o Ministério Público, tão logo lhe
comunique a autoridade competente, promoverá a liquidação judicial da sociedade, se os administradores não o tiverem feito nos trinta dias seguintes à perda da autorização, ou se o sócio não houver exercido
a faculdade assegurada no parágrafo único do artigo
antecedente.
Parágrafo único. Caso o Ministério Público não
promova a liquidação judicial da sociedade nos quinze dias subseqüentes ao recebimento da comunicação, a autoridade competente para conceder a autorização nomeará interventor com poderes para requerer a medida e administrar a sociedade até que seja
nomeado o liquidante.
Art. 1.038. Se não estiver designado no contrato
social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo a escolha recair em pessoa estranha à
sociedade.
§ 1º O liquidante pode ser destituído, a todo tempo:
I – se eleito pela forma prevista neste artigo, mediante deliberação dos sócios;
II – em qualquer caso, por via judicial, a requerimento de um ou mais sócios, ocorrendo justa causa.
§ 2º A liquidação da sociedade se processa de
conformidade com o disposto no Capítulo IX, deste
Subtítulo.
CAPÍTULO II
Da Sociedade em Nome Coletivo
Art. 1.039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais.
Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato
constitutivo, ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um.
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Art. 1.040. A sociedade em nome coletivo se
rege pelas normas deste Capítulo e, no que seja
omisso, pelas do Capítulo antecedente.
Art. 1.041. O contrato deve mencionar, além das
indicações referidas no art. 997, a firma social.
Art. 1.042. A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma,
nos limites do contrato, privativo dos que tenham os
necessários poderes.
Art. 1.043. O credor particular de sócio não
pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a
liquidação da quota do devedor.
Parágrafo único. Poderá fazê-lo quando:
I – a sociedade houver sido prorrogada tacitamente;
II – tendo ocorrido prorrogação contratual, for
acolhida judicialmente oposição do credor, levantada
no prazo de noventa dias, contado da publicação do
ato dilatório.
Art. 1.044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no art.
1.033 e, se empresária, também pela declaração da
falência.

cia de ter sido reduzido o capital social, sempre sem
prejuízo dos credores preexistentes.
Art. 1.049. O sócio comanditário não é obrigado
à reposição de lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço.
Parágrafo único. Diminuído o capital social por
perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros, antes de reintegrado aquele.
Art. 1.050. No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição do contrato, continuará com os seus sucessores, que designarão
quem os represente.
Art. 1.051. Dissolve-se de pleno direito a sociedade:
I – por qualquer das causas previstas no art.
1.044;
II – quando por mais de cento e oitenta dias perdurar a falta de uma das categorias de sócio.
Parágrafo único. Na falta de sócio comanditado,
os comanditários nomearão administrador provisório
para praticar, durante o período referido no inciso II e
sem assumir a condição de sócio, os atos de administração.

CAPÍTULO III
Da Sociedade em Comandita Simples

CAPÍTULO IV
Da Sociedade Limitada

Art. 1.045. Na sociedade em comandita simples
tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua quota.
Parágrafo único. O contrato deve discriminar os
comanditados e os comanditários.
Art. 1.046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com as deste Capítulo.
Parágrafo único. Aos comanditados cabem os
mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo.
Art. 1.047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar
as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social,
sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado.
Parágrafo único. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade, para negócio determinado e com poderes especiais.
Art. 1.048. Somente após averbada a modificação do contrato, produz efeito, quanto a terceiros, a
diminuição da quota do comanditário, em conseqüên-

SEÇÃO I
Disposições Preliminares
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas
omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade
simples.
Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas
normas da sociedade anônima.
Art. 1.054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do art. 997, e, se for o caso, a firma
social.
SEÇÃO II
Das Quotas
Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas,
iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada
sócio.
§ 1º Pela exata estimação de bens conferidos
ao capital social respondem solidariamente todos os
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sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro
da sociedade.
§ 2º É vedada contribuição que consista em
prestação de serviços.
Art. 1.056. A quota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em
que se observará o disposto no artigo seguinte.
§ 1º No caso de condomínio de quota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo
condômino representante, ou pelo inventariante do
espólio de sócio falecido.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 1.052, os
condôminos de quota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização.
Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio
pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem
seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.
Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à
sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.
Art. 1.058. Não integralizada a quota de sócio
remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do
disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, tomá-la
para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo
titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no
contrato mais as despesas.
Art. 1.059. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais
lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.
SEÇÃO III
Da Administração
Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada
por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado.
Parágrafo único. A administração atribuída no
contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade.
Art. 1.061. Se o contrato permitir administradores não sócios, a designação deles dependerá de
aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o
capital não estiver integralizado, e de dois terços, no
mínimo, após a integralização.
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Art. 1.062. O administrador designado em ato
separado investir-se-á no cargo mediante termo de
posse no livro de atas da administração.
§ 1º Se o termo não for assinado nos trinta dias
seguintes à designação, esta se tornará sem efeito.
§ 2º Nos dez dias seguintes à investidura, deve
o administrador requerer seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando o seu
nome, nacionalidade, estado civil, residência, com
exibição de documento de identidade, o ato e a data
da nomeação e o prazo de gestão.
Art. 1.063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo do titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contrato
ou em ato separado, não houver recondução.
§ 1º Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera
pela aprovação de titulares de quotas correspondentes, no mínimo, a dois terços do capital social, salvo
disposição contratual diversa.
§ 2º A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente,
mediante requerimento apresentado nos dez dias seguintes ao da ocorrência.
§ 3º A renúncia de administrador torna-se eficaz, em relação à sociedade, desde o momento em
que esta toma conhecimento da comunicação escrita
do renunciante; e, em relação a terceiros, após a
averbação e publicação.
Art. 1.064. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes.
Art. 1.065. Ao término de cada exercício social,
proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico.
SEÇÃO IV
Do Conselho Fiscal
Art. 1.066. Sem prejuízo dos poderes da assembléia dos sócios, pode o contrato instituir conselho fiscal composto de três ou mais membros e respectivos
suplentes, sócios ou não, residentes no País, eleitos
na assembléia anual prevista no art. 1.078.
§ 1º Não podem fazer parte do conselho fiscal,
além dos inelegíveis enumerados no § 1º do art.
1.011, os membros dos demais órgãos da sociedade
ou de outra por ela controlada, os empregados de
quaisquer delas ou dos respectivos administradores,
o cônjuge ou parente destes até o terceiro grau.
§ 2º É assegurado aos sócios minoritários, que
representarem pelo menos um quinto do capital soci-
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al, o direito de eleger, separadamente, um dos membros do conselho fiscal e o respectivo suplente.
Art. 1.067. O membro ou suplente eleito, assinando termo de posse lavrado no livro de atas e pareceres do conselho fiscal, em que se mencione o seu
nome, nacionalidade, estado civil, residência e a data
da escolha, ficará investido nas suas funções, que
exercerá, salvo cessação anterior, até a subseqüente assembléia anual.
Parágrafo único. Se o termo não for assinado
nos trinta dias seguintes ao da eleição, esta se tornará sem efeito.
Art. 1.068. A remuneração dos membros do
conselho fiscal será fixada, anualmente, pela assembléia dos sócios que os eleger.
Art. 1.069. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, aos membros do
conselho fiscal incumbem, individual ou conjuntamente, os deveres seguintes:
I – examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis da sociedade e o estado da caixa e da
carteira, devendo os administradores ou liquidantes
prestar-lhes as informações solicitadas;
II – lavrar no livro de atas e pareceres do conselho fiscal o resultado dos exames referidos no inciso I
deste artigo;
III – exarar no mesmo livro e apresentar à assembléia anual dos sócios parecer sobre os negócios
e as operações sociais do exercício em que servirem,
tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
IV – denunciar os erros, fraudes ou crimes que
descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade;
V – convocar a assembléia dos sócios se a diretoria retardar por mais de trinta dias a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e
urgentes;
VI – praticar, durante o período da liquidação da
sociedade, os atos a que se refere este artigo, tendo
em vista as disposições especiais reguladoras da liquidação.
Art. 1.070. As atribuições e poderes conferidos
pela lei ao conselho fiscal não podem ser outorgados
a outro órgão da sociedade, e a responsabilidade de
seus membros obedece à regra que define a dos administradores (art. 1.016).
Parágrafo único. O conselho fiscal poderá escolher para assisti–lo no exame dos livros, dos balanços
e das contas, contabilista legalmente habilitado, mediante remuneração aprovada pela assembléia dos
sócios.
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SEÇÃO V
Das Deliberações dos Sócios
Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no
contrato:
I – a aprovação das contas da administração;
II – a designação dos administradores, quando
feita em ato separado;
III – a destituição dos administradores;
IV – o modo de sua remuneração, quando não
estabelecido no contrato;
V – a modificação do contrato social;
VI – a incorporação, a fusão e a dissolução da
sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
VII – a nomeação e destituição dos liquidantes e
o julgamento das suas contas;
VIII – o pedido de concordata.
Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.
§ 1º A deliberação em assembléia será obrigatória se o número dos sócios for superior a dez.
§ 2º Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3º do art. 1.152, quando todos os
sócios comparecerem ou se declararem, por escrito,
cientes do local, data, hora e ordem do dia.
§ 3º A reunião ou a assembléia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.
§ 4º No caso do inciso VIII do artigo antecedente, os administradores, se houver urgência e com autorização de titulares de mais da metade do capital
social, podem requerer concordata preventiva.
§ 5º As deliberações tomadas de conformidade
com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda
que ausentes ou dissidentes.
§ 6º Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos
omissos no contrato, o disposto na presente Seção
sobre a assembléia.
Art. 1.073. A reunião ou a assembléia podem
também ser convocadas:
I – por sócio, quando os administradores retardarem a convocação, por mais de sessenta dias, nos
casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares
de mais de um quinto do capital, quando não atendido, no prazo de oito dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas;
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II – pelo conselho fiscal, se houver, nos casos a
que se refere o inciso V do art. 1.069.
Art. 1.074. A assembléia dos sócios instala-se
com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em
segunda, com qualquer número.
§ 1º O sócio pode ser representado na assembléia por outro sócio, ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro,
juntamente com a ata.
§ 2º Nenhum sócio, por si ou na condição de
mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito
diretamente.
Art. 1.075. A assembléia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes.
§ 1º Dos trabalhos e deliberações será lavrada,
no livro de atas da assembléia, ata assinada pelos
membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações,
mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la.
§ 2º Cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, nos vinte dias subseqüentes à reunião, apresentada ao Registro Público de
Empresas Mercantis para arquivamento e averbação.
§ 3º Ao sócio, que a solicitar, será entregue cópia autenticada da ata.
Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061
e no § 1º do art. 1.063, as deliberações dos sócios serão tomadas:
I – pelos votos correspondentes, no mínimo, a
três quartos do capital social, nos casos previstos nos
incisos V e VI do art. 1.071;
II – pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos
II, III, IV e VIII do art. 1.071;
III – pela maioria de votos dos presentes, nos
demais casos previstos na lei ou no contrato, se este
não exigir maioria mais elevada.
Art. 1.077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou
dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de
retirar-se da sociedade, nos trinta dias subseqüentes
à reunião, aplicando-se, no silêncio do contrato social
antes vigente, o disposto no art. 1.031.
Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses
seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:
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I – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado
econômico;
II – designar administradores, quando for o
caso;
III – tratar de qualquer outro assunto constante
da ordem do dia.
§ 1º Até trinta dias antes da data marcada para a
assembléia, os documentos referidos no inciso I deste artigo devem ser postos, por escrito, e com a prova
do respectivo recebimento, à disposição dos sócios
que não exerçam a administração.
§ 2º Instalada a assembléia, proceder-se-á à leitura dos documentos referidos no parágrafo antecedente, os quais serão submetidos, pelo presidente, a
discussão e votação, nesta não podendo tomar parte
os membros da administração e, se houver, os do
conselho fiscal.
§ 3º A aprovação, sem reserva, do balanço patrimonial e do de resultado econômico, salvo erro, dolo
ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração e, se houver, os do conselho
fiscal.
§ 4º Extingue-se em dois anos o direito de anular a aprovação a que se refere o parágrafo antecedente.
Art. 1.079. Aplica-se às reuniões dos sócios,
nos casos omissos no contrato, o estabelecido nesta
Seção sobre a assembléia, obedecido o disposto no §
1º do art. 1.072.
Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos
que expressamente as aprovaram.
SEÇÃO VI
Do Aumento e da Redução do Capital
Art. 1.081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas, pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do contrato.
§ 1º Até trinta dias após a deliberação, terão os
sócios preferência para participar do aumento, na
proporção das quotas de que sejam titulares.
§ 2º À cessão do direito de preferência, aplica-se o disposto no caput do art. 1.057.
§ 3º Decorrido o prazo da preferência, e assumida pelos sócios, ou por terceiros, a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembléia dos sócios,
para que seja aprovada a modificação do contrato.
Art. 1.082. Pode a sociedade reduzir o capital,
mediante a correspondente modificação do contrato:
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I – depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis;

SEÇÃO VIII
Da Dissolução

II – se excessivo em relação ao objeto da sociedade.

Art. 1.087. A sociedade dissolve-se, de pleno direito, por qualquer das causas previstas no art. 1.044.

Art. 1.083. No caso do inciso I do artigo antecedente, a redução do capital será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das quotas, tornando-se efetiva a partir da averbação, no Registro
Público de Empresas Mercantis, da ata da assembléia que a tenha aprovado.

CAPÍTULO V
Da Sociedade Anônima
SEÇÃO ÚNICA
Da Caracterização

Art. 1.084. No caso do inciso II do art. 1.082, a
redução do capital será feita restituindo-se parte do
valor das quotas aos sócios, ou dispensando-se as
prestações ainda devidas, com diminuição proporcional, em ambos os casos, do valor nominal das quotas.

Art. 1.088. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada
sócio ou acionista somente pelo preço de emissão
das ações que subscrever ou adquirir.
Art. 1.089. A sociedade anônima rege-se por lei
especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as
disposições deste Código.

§ 1º No prazo de noventa dias, contado da data
da publicação da ata da assembléia que aprovar a redução, o credor quirografário, por título líquido anterior a essa data, poderá opor-se ao deliberado.

CAPÍTULO VI
Da Sociedade em Comandita por Ações

§ 2º A redução somente se tornará eficaz se, no
prazo estabelecido no parágrafo antecedente, não for
impugnada, ou se provado o pagamento da dívida ou
o depósito judicial do respectivo valor.
§ 3º Satisfeitas as condições estabelecidas no
parágrafo antecedente, proceder-se-á à averbação,
no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata
que tenha aprovado a redução.
SEÇÃO VII
Da Resolução da Sociedade em
Relação a Sócios Minoritários
Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030,
quando a maioria dos sócios, representativa de mais
da metade do capital social, entender que um ou mais
sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do
contrato social, desde que prevista neste a exclusão
por justa causa.
Parágrafo único. A exclusão somente poderá
ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em
tempo hábil para permitir seu comparecimento e o
exercício do direito de defesa.
Art. 1.086. Efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o disposto nos arts. 1.031 e
1.032.

Art. 1.090. A sociedade em comandita por ações
tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas
normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo
das modificações constantes deste Capítulo, e opera
sob firma ou denominação.
Art. 1.091. Somente o acionista tem qualidade
para administrar a sociedade e, como diretor, responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da
sociedade.
§ 1º Se houver mais de um diretor, serão solidariamente responsáveis, depois de esgotados os bens
sociais.
§ 2º Os diretores serão nomeados no ato constitutivo da sociedade, sem limitação de tempo, e somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem no mínimo dois terços do
capital social.
§ 3º O diretor destituído ou exonerado continua,
durante dois anos, responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração.
Art. 1.092. A assembléia geral não pode, sem o
consentimento dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração,
aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures, ou partes beneficiárias.
CAPÍTULO VII
Da Sociedade Cooperativa
Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á
pelo disposto no presente Capítulo, ressalvada a legislação especial.
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Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa:
I – variabilidade, ou dispensa do capital social;
II – concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade,
sem limitação de número máximo;
III – limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada sócio poderá tomar;
IV – intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança;
V – quorum, para a assembléia geral funcionar e
deliberar, fundado no número de sócios presentes à
reunião, e não no capital social representado;
VI – direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação;
VII – distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio
com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao
capital realizado;
VIII – indivisibilidade do fundo de reserva entre
os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade.
Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada.
§ 1º É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor de
suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações
sociais, guardada a proporção de sua participação
nas mesmas operações.
§ 2º É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais.
Art. 1.096. No que a lei for omissa, aplicam-se
as disposições referentes à sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no art.
1.094.
CAPÍTULO VIII
Das Sociedades Coligadas
Art. 1.097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas, ou de simples participação, na forma dos
artigos seguintes.
Art. 1.098. É controlada:
I – a sociedade de cujo capital outra sociedade
possua a maioria dos votos nas deliberações dos
quotistas ou da assembléia geral e o poder de eleger
a maioria dos administradores;
II – a sociedade cujo controle, referido no inciso
antecedente, esteja em poder de outra, mediante
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ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas.
Art. 1.099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com dez
por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la.
Art. 1.100. É de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua menos de
dez por cento do capital com direito de voto.
Art. 1.101. Salvo disposição especial de lei, a
sociedade não pode participar de outra, que seja sua
sócia, por montante superior, segundo o balanço, ao
das próprias reservas, excluída a reserva legal.
Parágrafo único. Aprovado o balanço em que se
verifique ter sido excedido esse limite, a sociedade
não poderá exercer o direito de voto correspondente
às ações ou quotas em excesso, as quais devem ser
alienadas nos cento e oitenta dias seguintes àquela
aprovação.
CAPÍTULO IX
Da Liquidação da Sociedade
Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o
liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato
constitutivo ou no instrumento da dissolução.
Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções,
averbada a sua nomeação no registro próprio.
Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante:
I – averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade;
II – arrecadar os bens, livros e documentos da
sociedade, onde quer que estejam;
III – proceder, nos quinze dias seguintes ao da
sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo;
IV – ultimar os negócios da sociedade, realizar o
ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas;
V – exigir dos quotistas, quando insuficiente o
ativo à solução do passivo, a integralização de suas
quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos
limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente;
VI – convocar assembléia dos quotistas, cada seis
meses, para apresentar relatório e balanço do estado
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da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário;
VII – confessar a falência da sociedade e pedir
concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda;
VIII – finda a liquidação, apresentar aos sócios o
relatório da liquidação e as suas contas finais;
IX – averbar a ata da reunião ou da assembléia,
ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação.
Parágrafo único. Em todos os atos, documentos
ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula “em liquidação” e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade.
Art. 1.104. As obrigações e a responsabilidade
do liquidante regem-se pelos preceitos peculiares às
dos administradores da sociedade liquidanda.
Art. 1.105. Compete ao liquidante representar a
sociedade e praticar todos os atos necessários à sua
liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis,
transigir, receber e dar quitação.
Parágrafo único. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social, ou pelo voto da maioria
dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo
quando indispensáveis ao pagamento de obrigações
inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar a liquidação, na atividade social.
Art. 1.106. Respeitados os direitos dos credores
preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais
proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e
vincendas, mas, em relação a estas, com desconto.
Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade
pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.
Art. 1.107. Os sócios podem resolver, por maioria de votos, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se
apurem os haveres sociais.
Art. 1.108. Pago o passivo e partilhado o remanescente, convocará o liquidante assembléia dos sócios para a prestação final de contas.
Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se extingue, ao ser averbada
no registro próprio a ata da assembléia.
Parágrafo único. O dissidente tem o prazo de
trinta dias, a contar da publicação da ata, devidamente averbada, para promover a ação que couber.
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Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não
satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da
soma por eles recebida em partilha, e a propor contra
o liquidante ação de perdas e danos.
Art. 1.111. No caso de liquidação judicial, será
observado o disposto na lei processual.
Art. 1.112. No curso de liquidação judicial, o juiz
convocará, se necessário, reunião ou assembléia
para deliberar sobre os interesses da liquidação, e as
presidirá, resolvendo sumariamente as questões suscitadas.
Parágrafo único. As atas das assembléias serão, em cópia autêntica, apensadas ao processo judicial.
CAPÍTULO X
Da Transformação, da Incorporação,
da Fusão e da Cisão das Sociedades
Art. 1.113. O ato de transformação independe
de dissolução ou liquidação da sociedade, e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se.
Art. 1.114. A transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo se prevista no ato
constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade, aplicando-se, no silêncio do estatuto ou do contrato social, o disposto no art. 1.031.
Art. 1.115. A transformação não modificará nem
prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores.
Parágrafo único. A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos
sócios que, no tipo anterior, a eles estariam sujeitos,
se o pedirem os titulares de créditos anteriores à
transformação, e somente a estes beneficiará.
Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede
em todos os direitos e obrigações, devendo todas
aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos
tipos.
Art. 1.117. A deliberação dos sócios da sociedade incorporada deverá aprovar as bases da operação
e o projeto de reforma do ato constitutivo.
§ 1º A sociedade que houver de ser incorporada
tomará conhecimento desse ato, e, se o aprovar, autorizará os administradores a praticar o necessário à incorporação, inclusive a subscrição em bens pelo valor
da diferença que se verificar entre o ativo e o passivo.
§ 2º A deliberação dos sócios da sociedade incorporadora compreenderá a nomeação dos peritos
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para a avaliação do patrimônio líquido da sociedade,
que tenha de ser incorporada.
Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a
incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio.
Art. 1.119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem, para formar sociedade nova,
que a elas sucederá nos direitos e obrigações.
Art. 1.120. A fusão será decidida, na forma estabelecida para os respectivos tipos, pelas sociedades
que pretendam unir-se.
§ 1º Em reunião ou assembléia dos sócios de
cada sociedade, deliberada a fusão e aprovado o projeto do ato constitutivo da nova sociedade, bem como
o plano de distribuição do capital social, serão nomeados os peritos para a avaliação do patrimônio da sociedade.
§ 2º Apresentados os laudos, os administradores convocarão reunião ou assembléia dos sócios
para tomar conhecimento deles, decidindo sobre a
constituição definitiva da nova sociedade.
§ 3º É vedado aos sócios votar o laudo de avaliação do patrimônio da sociedade de que façam parte.
Art. 1.121. Constituída a nova sociedade, aos
administradores incumbe fazer inscrever, no registro
próprio da sede, os atos relativos à fusão.
Art. 1.122. Até noventa dias após publicados os
atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor
anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles.
§ 1º A consignação em pagamento prejudicará a
anulação pleiteada.
§ 2º Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá
garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo
de anulação.
§ 3º Ocorrendo, no prazo deste artigo, a falência
da sociedade incorporadora, da sociedade nova ou da
cindida, qualquer credor anterior terá direito a pedir a
separação dos patrimônios, para o fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas.
CAPÍTULO XI
Da Sociedade Dependente de Autorização
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 1.123. A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo para funcionar reger-se-á por
este título, sem prejuízo do disposto em lei especial.
Parágrafo único. A competência para a autorização será sempre do Poder Executivo federal.
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Art. 1.124. Na falta de prazo estipulado em lei ou
em ato do poder público, será considerada caduca a
autorização se a sociedade não entrar em funcionamento nos doze meses seguintes à respectiva publicação.
Art. 1.125. Ao Poder Executivo é facultado, a
qualquer tempo, cassar a autorização concedida a
sociedade nacional ou estrangeira que infringir disposição de ordem pública ou praticar atos contrários aos
fins declarados no seu estatuto.
SEÇÃO II
Da Sociedade Nacional
Art. 1.126. É nacional a sociedade organizada
de conformidade com a lei brasileira e que tenha no
País a sede de sua administração.
Parágrafo único. Quando a lei exigir que todos
ou alguns sócios sejam brasileiros, as ações da sociedade anônima revestirão, no silêncio da lei, a forma
nominativa. Qualquer que seja o tipo da sociedade,
na sua sede ficará arquivada cópia autêntica do documento comprobatório da nacionalidade dos sócios.
Art. 1.127. Não haverá mudança de nacionalidade de sociedade brasileira sem o consentimento
unânime dos sócios ou acionistas.
Art. 1.128. O requerimento de autorização de
sociedade nacional deve ser acompanhado de cópia
do contrato, assinada por todos os sócios, ou, tratando-se de sociedade anônima, de cópia, autenticada
pelos fundadores, dos documentos exigidos pela lei
especial.
Parágrafo único. Se a sociedade tiver sido constituída por escritura pública, bastará juntar-se ao requerimento a respectiva certidão.
Art. 1.129. Ao Poder Executivo é facultado exigir
que se procedam a alterações ou aditamento no contrato ou no estatuto, devendo os sócios, ou, tratando-se de sociedade anônima, os fundadores, cumprir
as formalidades legais para revisão dos atos constitutivos, e juntar ao processo prova regular.
Art. 1.130. Ao Poder Executivo é facultado recusar a autorização, se a sociedade não atender às condições econômicas, financeiras ou jurídicas especificadas em lei.
Art. 1.131. Expedido o decreto de autorização,
cumprirá à sociedade publicar os atos referidos nos
arts. 1.128 e 1.129, em trinta dias, no órgão oficial da
União, cujo exemplar representará prova para inscrição, no registro próprio, dos atos constitutivos da sociedade.
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Parágrafo único. A sociedade promoverá, também no órgão oficial da União e no prazo de trinta
dias, a publicação do termo de inscrição.
Art. 1.132. As sociedades anônimas nacionais,
que dependam de autorização do Poder Executivo
para funcionar, não se constituirão sem obtê-la, quando seus fundadores pretenderem recorrer a subscrição pública para a formação do capital.
§ 1º Os fundadores deverão juntar ao requerimento cópias autênticas do projeto do estatuto e do
prospecto.
§ 2º Obtida a autorização e constituída a sociedade, proceder-se-á à inscrição dos seus atos constitutivos.
Art. 1.133. Dependem de aprovação as modificações do contrato ou do estatuto de sociedade sujeita a autorização do Poder Executivo, salvo se decorrerem de aumento do capital social, em virtude de utilização de reservas ou reavaliação do ativo.
SEÇÃO III
Da Sociedade Estrangeira
Art. 1.134. A sociedade estrangeira, qualquer
que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do
Poder Executivo, funcionar no País, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de
sociedade anônima brasileira.
§ 1º Ao requerimento de autorização devem juntar-se:
I – prova de se achar a sociedade constituída
conforme a lei de seu país;
II – inteiro teor do contrato ou do estatuto;
III – relação dos membros de todos os órgãos da
administração da sociedade, com nome, nacionalidade, profissão, domicílio e, salvo quanto a ações ao
portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade;
IV – cópia do ato que autorizou o funcionamento
no Brasil e fixou o capital destinado às operações no
território nacional;
V – prova de nomeação do representante no
Brasil, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para a autorização;
VI – último balanço.
§ 2º Os documentos serão autenticados, de
conformidade com a lei nacional da sociedade requerente, legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em vernáculo.
Art. 1.135. É facultado ao Poder Executivo, para
conceder a autorização, estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais.
Parágrafo único. Aceitas as condições, expedirá
o Poder Executivo decreto de autorização, do qual
constará o montante de capital destinado às opera-
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ções no País, cabendo à sociedade promover a publicação dos atos referidos no art. 1.131 e no § 1º do art.
1.134.
Art. 1.136. A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro próprio
do lugar em que se deva estabelecer.
§ 1º O requerimento de inscrição será instruído
com exemplar da publicação exigida no parágrafo
único do artigo antecedente, acompanhado de documento do depósito em dinheiro, em estabelecimento
bancário oficial, do capital ali mencionado.
§ 2º Arquivados esses documentos, a inscrição
será feita por termo em livro especial para as sociedades estrangeiras, com número de ordem contínuo para
todas as sociedades inscritas; no termo constarão:
I – nome, objeto, duração e sede da sociedade
no estrangeiro;
II – lugar da sucursal, filial ou agência, no País;
III – data e número do decreto de autorização;
IV – capital destinado às operações no País;
V – individuação do seu representante permanente.
§ 3º Inscrita a sociedade, promover-se-á a publicação determinada no parágrafo único do art. 1.131.
Art. 1.137. A sociedade estrangeira autorizada a
funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros,
quanto aos atos ou operações praticados no Brasil.
Parágrafo único. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional com o nome que tiver em seu
país de origem, podendo acrescentar as palavras “do
Brasil” ou “para o Brasil”.
Art. 1.138. A sociedade estrangeira autorizada a
funcionar é obrigada a ter, permanentemente, representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade.
Parágrafo único. O representante somente
pode agir perante terceiros depois de arquivado e
averbado o instrumento de sua nomeação.
Art. 1.139. Qualquer modificação no contrato ou
no estatuto dependerá da aprovação do Poder Executivo, para produzir efeitos no território nacional.
Art. 1.140. A sociedade estrangeira deve, sob
pena de lhe ser cassada a autorização, reproduzir no
órgão oficial da União, e do Estado, se for o caso, as
publicações que, segundo a sua lei nacional, seja
obrigada a fazer relativamente ao balanço patrimonial
e ao de resultado econômico, bem como aos atos de
sua administração.
Parágrafo único. Sob pena, também, de lhe ser
cassada a autorização, a sociedade estrangeira deverá publicar o balanço patrimonial e o de resultado
econômico das sucursais, filiais ou agências existentes no País.
Art. 1.141. Mediante autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira admitida a funcionar
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no País pode nacionalizar-se, transferindo sua sede
para o Brasil.
§ 1º Para o fim previsto neste artigo, deverá a
sociedade, por seus representantes, oferecer, com o
requerimento, os documentos exigidos no art. 1.134,
e ainda a prova da realização do capital, pela forma
declarada no contrato, ou no estatuto, e do ato em
que foi deliberada a nacionalização.
§ 2º O Poder Executivo poderá impor as condições que julgar convenientes à defesa dos interesses
nacionais.
§ 3º Aceitas as condições pelo representante,
proceder-se-á, após a expedição do decreto de autorização, à inscrição da sociedade e publicação do respectivo termo.
....................................................................................
Art. 2.031. As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, terão
o prazo de um ano para se adaptarem às disposições
deste Código, a partir de sua vigência; igual prazo é
concedido aos empresários.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2003
(Nº 84/99, na Casa de Origem)
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal e a
Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os crimes de informática, e dá outras providências.
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido da seguinte Seção V do Capitulo VI do Titulo I:
SEÇÃO V
Dos crimes contra a inviolabilidade
Dos sistemas informatizados
Acesso indevido a meio eletrônico
Art. 154-A. Acessar, indevidamente ou
sem autorização, meio eletrônico ou sistema
informatizado:
Pena – detenção, de três meses a um
ano, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem
fornece a terceiro meio indevido ou não autorizado de acesso a meio eletrônico ou sistema informatizado.
§ 2º Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido
contra a União, Estado, Município, empresa
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concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista.
Manipulação indevida de informação eletrônica
Art. 154-B. Manter ou fornecer, indevidamente ou sem autorização, dado ou informação obtida em meio eletrônico ou sistema informatizado:
Pena – detenção, de seis meses a um
ano, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem
transporta, por qualquer meio, indevidamente
ou sem autorização, dado ou informação obtida
em meio eletrônico ou sistema informatizado.
§ 2º Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido
contra a União, Estado, Município, empresa
concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista.
Meio eletrônico e sistema informatizado
Art. 154-C. Para os efeitos penais,
considera-se:
I – meio eletrônico: o computador, o
processador de dados, o disquete, o
CD-ROM ou qualquer outro meio capaz de
armazenar ou transmitir dados magnética,
óptica ou eletronicamente;
II – sistema informatizado: a rede de
computadores, a base de dados, o programa de computador ou qualquer outro sistema capaz de armazenar ou transmitir dados
eletronicamente.”
Art. 3º O art. 163 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações, renumerando-se o
parágrafo único para § 1º:
“Art. 163. ...............................................
§ 1º........................................................
Dano eletrônico
§ 2º Equipara-se à coisa:
I – o dado, a informação ou a base de
dados presente em meio eletrônico ou sistema informatizado;
II – a senha ou qualquer meio de identificação que permita o acesso a meio eletrônico ou sistema informatizado.
Difusão de vírus eletrônico
§ 3º Nas mesmas penas do § 1º incorre
quem cria, insere ou difunde dado ou informação em meio eletrônico ou sistema informatizado, indevidamente ou sem autorização, com a
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finalidade de destruí-lo, inutilizá-lo, modifica-lo
ou dificultar-lhe o funcionamento.”(NR)
Art. 4º O art. 167 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 167. Nos casos do art. 163, § 1º,
inciso IV , quando o dado ou informação
não tiver potencial de propagação ou alastramento, e do art. 164, somente se procede
mediante queixa.” (NR)
Art. 5º o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do
seguinte artigo:
“Pornografia infantil”.
Art. 218-A. Fotografar, publicar ou divulgar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança
ou adolescente:
Pena – reclusão, de um a quatro anos,
e multa.
§ 1º As penas são aumentadas de
metade até dois terços se o crime é cometido por meio de rede de computadores ou outro meio de alta propagação.
§ 2º A ação penal é pública incondicionada.”
Art. 6º Os arts. 265 e 266, ambos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
“Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública”.
Art. 265. Atentar contra a segurança ou
o funcionamento de serviço de água, luz, força, calor ou telecomunicação, ou qualquer outro de utilidade pública:
..................................................” (NR)
“Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico ou telefônico”
Art. 266. Interromper ou perturbar
serviço telegráfico, radiotelegráfico, telefônico ou de telecomunicação, impedir ou
dificultar-lhe o restabelecimento:
...................................................” (NR)
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Art. 7º o art. 298 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 298. ...............................................
Falsificação de cartão de crédito
Parágrafo único. Equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito”
(NR)
Art. 8º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
“Falsificação de telefone celular ou meio de
acesso a sistema eletrônico”
Art. 298-A. Criar ou copiar, indevidamente ou sem autorização, ou falsificar código, seqüência alfanumérica, cartão inteligente, transmissor ou receptor de radiofreqüência ou de telefonia celular ou qualquer
instrumento que permita o acesso a meio
eletrônico ou sistema informatizado:
Pena – reclusão, de um a cinco anos,
e multa.”
Art. 9º O art. 2º da Lei nº 9.296, de 24 de julho
de 1996, passa a vigorar acrescido do § 2º, renumerando-se o parágrafo único para § 1º:
“Art. 2º. ..................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º O disposto no inciso III do caput
não se aplica quando se tratar de interceptação do fluxo de comunicações em sistema
de informática ou telemática. “(NR)
Art. 10. Os crimes previstos nesta lei quando praticados nas condições do inciso II, art. 90, do Decreto–Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código
Penal Militar, serão de competência da Justiça Militar.
Art. 11. As entidades que coletam, armazenam,
processam, distribuem ou comercializam informações privadas, ou utilizam tais informações para fins
comerciais ou para prestação de serviço de qualquer
natureza, não poderão divulgar, ou tornar disponíveis, para finalidade distinta daquela que motivou a estruturação do banco de dados, informações privadas
referentes, direta ou indiretamente, a dados econômicos de pessoas físicas ou jurídicas, a origem racial,
opinião política, filosófica ou religiosa, crenças, ideologia, saúde física ou mental, vida sexual, registros
policiais, assuntos familiares ou profissionais, e outras que a lei definir como sigilosas, salvo por ordem
judicial ou com anuência expressa da pessoa a que
se referem ou do seu representante legal.
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Art. 12. Fica revogado o art. 241 da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara dos Deputados, 11 de novembro de
2003. – João Paulo Cunha.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 84, DE 1999
Dispõe sobre os crimes cometidos
na área de informática, suas penalidades
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Dos Princípios que Regulam a
Prestação de Serviço por
Redes de Computadores
Art. 1º O acesso, o processamento e a disseminação de informações através das redes de computadores devem estar a serviço do cidadão e da sociedade, respeitados os critérios de garantia dos direitos individuais e coletivos e de privacidade e segurança de
pessoas físicas e jurídicas e da garantia de acesso às
informações disseminadas pelos serviços da rede.
Art. 2º É livre a estruturação e o funcionamento
das redes de computadores e seus serviços, ressalvadas as disposições específicas reguladas em lei.
CAPÍTULO II
Do Uso de Informações Disponíveis
em Computadores ou Redes de Computadores
Art. 3º Para fins desta lei, entende-se por informações privadas aquelas relativas a pessoa física ou
jurídica identificada ou identificável.
Parágrafo único. É identificável a pessoa cuja
individuação não envolva custos ou prazos desproporcionados.
Art. 4º Ninguém será obrigado a fornecer informações sobre sua pessoa ou de terceiros, salvo nos
casos previstos em lei.
Art. 5º A coleta, o processamento e a distribuição, com finalidades comerciais, de informações privadas ficam sujeitas à prévia aquiescência da pessoa
a que se referem, que poderá ser tomada sem efeito a
qualquer momento, ressalvando-se o pagamento de
indenizações a terceiros, quando couberem.
§ 1º A toda pessoa cadastrada dar-se-á conhecimento das informações privadas armazenadas e
das respectivas fontes.
§ 2º Fica assegurado o direito à retificação de
qualquer informação privada incorreta.
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§ 3º Salvo por disposição legal ou determinação
judicial em contrário, nenhuma informação privada
será mantida à revelia da pessoa a que se refere ou
além do tempo previsto para a sua validade.
§ 4º Qualquer pessoa, física ou jurídica, tem o
direito de interpelar o proprietário de rede de computadores ou provedor de serviço para saber se mantém
informações a seu respeito, e o respectivo teor.
Art. 6º Os serviços de informações ou de acesso
a bancos de dados não distribuirão informações privadas referentes, direta ou indiretamente, a origem
racial, opinião política, filosófica, religiosa ou de orientação sexual, e de filiação a qualquer entidade, pública ou privada, salvo autorização expressa do interessado.
Art. 7º O acesso de terceiros, não autorizados
pelos respectivos interessados, a informações privadas mantidas em redes de computadores dependerá
de prévia autorização judicial.
CAPÍTULO III
Dos Crimes de Informática
SEÇÃO I
Dano a Dado ou Programa de Computador
Art. 8º Apagar, destruir, modificar ou de qualquer forma inutilizar, total ou parcialmente, dado ou
programa de computador, de forma indevida ou não
autorizada.
Pena: detenção, de um a três anos e multa.
Parágrafo único. Se o crime é cometido:
I – contra o interesse da União, Estado, Distrito
Federal, Município, órgão ou entidade da administração direta ou indireta ou de empresa concessionária
de serviços públicos;
II – com considerável prejuízo para a vítima;
III – com intuito de lucro ou vantagem de qualquer espécie, própria ou de terceiro;
IV – com abuso de confiança;
V – por motivo fútil;
VI – com o uso indevido de senha ou processo
de identificação de terceiro; ou
VII – com a utilização de qualquer outro meio
fraudulento.
Pena: detenção, de dois a quatro anos e multa
SEÇÃO II
Acesso Indevido ou não Autorizado
Art. 9º Obter acesso, indevido ou não autorizado, a computador ou rede de computadores.
Pena: detenção, de seis meses a um ano e multa.
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§ 1º Na mesma pena incorre quem, sem autorização ou indevidamente, obtém, mantém ou fornece
a terceiro qualquer meio de identificação ou acesso a
computador ou rede de computadores.
§ 2º Se o crime é cometido:
I – com acesso a computador ou rede de computadores da União, Estado, Distrito Federal, Município, órgão ou entidade da administração direta ou indireta ou de empresa concessionária de serviços públicos;
II – com considerável prejuízo para a vítima;
III – com intuito de lucro ou vantagem de qualquer espécie, própria ou de terceiro;
IV – com abuso de confiança;
V – por motivo fútil;
VI – com o uso indevido de senha ou processo
de identificação de terceiro, ou
VII – com a utilização de qualquer outro meio
fraudulento.
Pena: detenção, de um a dois anos e multa
SEÇÃO III
Alteração de Senha ou Mecanismo
de Acesso a Programa de Computador ou Dados
Art. 10. Apagar, destruir, alterar, ou de qualquer
forma inutilizar, senha ou qualquer outro mecanismo
de acesso a computador, programa de computador
ou dados, de forma indevida ou não autorizada.
Pena: detenção, de um a dois anos e multa.
SEÇÃO IV
Obtenção Indevida ou não Autorizada
de Dado ou Instrução de Computador
Art. 11. Obter, manter ou fornecer, sem autorização ou indevidamente, dado ou instrução dc computador.
Pena: detenção, de três meses a um ano e multa.
Parágrafó único. Se o crime é cometido:
I – com acesso a computador ou rede de compuadores da União, Estado, Distrito Federal. Município, órgão ou entidade da administração direta ou indireta ou de empresa concessionária de serviços públicos;
II – com considerável prejuízo para a vítima;
III – com intuito de lucro ou vantagem de qualquer espécie, própria ou de terceiro;
IV – com abuso de confiança;
V – por motivo fútil;
VI – com o uso indevido de senha ou processo
de identificação de terceiro; ou
VII – com a utilização de qualquer outro meio
fraudulento.
Pena: detenção, de um a dois anos e multa
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SEÇÃO V
Violação de Segredo Armazenado em
Computador, Meio Magnético, de Natureza
Magnética, Optica ou Similar
Art. 12. Obter segredos, de indústria ou comércio, ou informações pessoais armazenadas em computador, rede dc computadores, meio eletrônico de
natureza magnética, óptica ou similar, de forma indevida ou não autorizada.
Pena: detenção, de um a três anos e multa.
SEÇÃO VI
Criação, desenvolvimento ou inserção
em computador de dados ou programa
de computador com fins nocivos
Art. 13. Criar, desenvolver ou inserir, dado ou
programa em computador ou rede de computadores,
de forma indevida ou não autorizada, com a finalidade de apagar, destruir, inutilizar ou modificar dado ou
programa de computador ou de qualquer forma dificultar ou impossibilitar, total ou parcialmente, a utilização de computador ou rede de computadores.
Pena: reclusão, de um a quatro anos e multa.
Parágrafo único. Se o crime é cometido:
I – contra a interesse da União, Estado, Distrito
Federal, Município, órgão ou entidade da administração direta ou indireta ou de empresa concessionária
de serviços públicos;
II – com considerável prejuízo para a vítima;
III – com intuito de lucro ou vantagem de qualquer espécie, própria ou de terceiro;
IV – com abuso de confiança;
V – por motivo fútil;
VI – com o uso indevido de senha ou processo
de identificação de terceiro; ou
VII – com a utilização de qualquer outro meio
fraudulento.
Pena: reclusão, de dois a seis anos e multa.
SEÇÃO VII
Veiculação de Pornografia Através
de Rede de Computadores
Art. 14. Oferecer serviço ou informação de
caráter pornográfico, em rede de computadores,
sem exibir, previameme, de forma facilmente visivel e destacada, aviso sobre sua natureza, indicando o seu conteúdo e a inadequação para criança ou adolescentes.
Pena: detenção, de um a três anos e multa.
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CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais
Art. 15. Se qualquer dos crimes previstos nesta lei
é praticado no exercício de atividade profissional ou funcional, a pena é aumentada de um sexto até a metade.
Art. 16. Nos crimes definidos nesta lei somente
se procede mediante representação do ofendido, salvo se cometidos contra o interesse da União, Estado,
Distrito Federal, Município, órgão ou entidade da administração direta ou indireta, empresa concessionária de serviços públicos, fundações instituidas ou
mantidas pelo poder público, serviços sociais autônomos, instituições financeiras ou empresas que explorem ramo de atividade controlada pelo poder público,
casos em que a ação é pública incondicionada.
Art. 17. Esta lei regula os crimes relativos à informática sem prejuízo das demais cominações previstas em outros diplomas legais.
Art. 18. Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias a
contar da data de sua publicação.
Justificação
Na legislatura passada o ilustre Deputado Cassio Cunha Lima apresentou o PL 1.713/96 que dispõe
sobre o acesso, a responsabilidade e os crimes cometido nas redes integradas de computadores. Na
justificativa do nobre Deputado, houve a preocupação com a transformação dessas redes de computadores em verdadeiros mercados, no sentido econômico da palavra, onde pessoas conversam, trocam informações e realizam transações comerciais, não
existindo porém nenhuma legislação específica que
regule as responsabilidade dos agentes envolvidos.
Distribuído inicialmente à Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática, o PL
1.713/96 foi encaminhado a minha pessoa para ser o
Relator do mesmo. Iniciei a discussão na comissão,
inclusive com convocação de audiência publica e, em
seguida com pessoas da área de informática, buscando identificar um texto que tratasse a matéria de
uma forma mais global. Sob a coordenação do professor José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto formou-se um grupo composto dos seguintes membros:
– Dr. Damásio Evangelista de Jesus, advogado(SP)
– Dr. Gilberto Martins de Almeida, advogado (RJ)
– Dr. Ivan Lira de Carvalho, Juiz Federal (RN)
– Dr. Mário Cesar Monteiro Machado, Juiz Auditor
Militar (RJ)
– Dr. Carlos Alberto Etcheverry, Juiz de Direito (RS)
– Dr. Júlio César Finger, Promotor de Justiça (RS)
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– Drª Marília Cohen Goldman, Promotora de Justiça
(RS)
– Drª Ligia Leindecker Futterleib, advogada (RS)
– Dr. Paulo Sérgio Fabião, Desembargador (RJ).
Este grupo, depois de vários debates “on-line”
apresentou-me uma minuta do substitutivo ao referido PL 1.713/96. Ocorre que, por falta de tempo suficiente o substitutivo não foi devidamente apreciado,
inclusive pelas demais comissões da Câmara dos
Deputados, durante a legislatura passada, razão
pela qual o PL foi arquivado. Portanto apresento
agora o PL acima, o qual é resultado de um trabalho
sério, depois de ouvir a sociedade, através de pessoas da mais alta qualificação.
Não podemos permitir que pela falta de lei, que
regule os crimes de informática, pessoas inescrupulosas continuem usando computadores e suas redes
para propósitos escusos e criminosos. Daí a necessidade de uma lei que, defina os crimes cometidos na
rede de informática e suas respectivas penas.
Sala das Sessões, de
de 1999. – Deputado
Luiz Piauhylino
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
Dos Crimes contra a Pessoa
....................................................................................
CAPÍTULO VI
Dos Crimes contra a Liberdade Individual
....................................................................................
SEÇÃO IV
Dos Crimes contra a Inviolabilidade
dos Segredos
Divulgação de segredo
Art. 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e
cuja divulgação possa produzir dano a outrem:
Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou
multa.
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§ 1º Somente se procede mediante representação. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 9.983,
de 14.7.2000)
§ 1º-A Divulgar, sem justa causa, informações
sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de
dados da Administração Pública:
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de
14.7.2000)
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.
§ 2º Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será incondicionada. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000)
Violação do segredo profissional.
Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, ou multa.
Parágrafo único. Somente se procede mediante
representação.
....................................................................................
Dano
Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa
alheia:
Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou
multa.
Dano qualificado
Parágrafo único. Se o crime é cometido:
I – com violência à pessoa ou grave ameaça;
II – com emprego de substância inflamável ou
explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;
III – contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista; (Redação dada
pela Lei nº 5.346, de 3.11.1967)
IV – por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três)
anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia
Art. 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito,
desde que o fato resulte prejuízo:
Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis)
meses, ou multa.
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....................................................................................
Ação penal
Art. 167. Nos casos do art. 163, do inciso IV do
seu parágrafo e do art. 164, somente se procede mediante queixa.
....................................................................................
Corrupção de menores
Art. 218. Corromper ou facilitar a corrupção de
pessoa maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito)
anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
....................................................................................
Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública
Art. 265. Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou
qualquer outro de utilidade pública:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
multa.
Parágrafo único. Aumentar-se-á a pena de 1/3
(um terço) até a metade, se o dano ocorrer em virtude
de subtração de material essencial ao funcionamento
dos serviços. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
5.346, de 3.11.1967)
Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico ou telefônico
Art. 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
multa.
Parágrafo único. Aplicam-se as penas em dobro, se o crime é cometido por ocasião de calamidade
pública.
....................................................................................
Falsificação de documento particular
Art. 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
multa.
....................................................................................
LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996
Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal.
....................................................................................

NOVEMBRO 2003
Novembro

de

2003

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das
seguintes hipóteses:
I – não houver indícios razoáveis da autoria ou
participação em infração penal;
II – a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
III – o fato investigado constituir infração penal
punida, no máximo, com pena de detenção.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser
descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 1.001,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
Código Penal Militar.
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I – os crimes de que trata este Código, quando
definidos de modo diverso na lei penal comum, ou
nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo
disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código, embora
também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar,
contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão
da função, em comissão de natureza militar, ou em
formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado,
ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de
8-8-1996)
d) por militar durante o período de manobras ou
exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou
assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;
f) revogada. (Vide Lei nº 9.299, de 8-8-1996)
....................................................................................
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LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 241. Apresentar, produzir, vender, fornecer,
divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente: (Redação dada nela Lei nº 10.764. de
12-11-2003)
Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem: (Incluído
pela Lei nº 10.764, de 12-11-2003)
I – agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer
modo, intermedeia a participação de criança ou adolescente em produção referida neste artigo;
II – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput deste artigo;
III – assegura, por qualquer meio, o acesso, na
rede mundial de computadores ou internet, das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do
caput deste artigo.
§ 2º A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito)
anos: (Incluído nela Lei nº 10.764. de 12-11-2003)
I – se o agente comete o crime prevalecendo-se
do exercício de cargo ou função;
II – se o agente comete o crime com o fim de obter para si ou para outrem vantagem patrimonial.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – O Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2003, vai
à Comissão de Assuntos Sociais; e os de nºs 87 a 89,
de 2003, vão à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Sobre a mesa, avisos do Sr. Ministro de Estado
da Previdência Social, que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes
– Avisos do Ministro de Estado da Previdência
Social
Nº 373/2003, de 10 do corrente, encaminhando
as informações em resposta antecipada ao Requerimento nº 1.022, de 2003, do Senador Efraim Morais.
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Nº 375/2003, de 10 do corrente, encaminhando
as informações em resposta antecipada ao Requerimento nº 642, de 2003, do Senador Pedro Simon.
Nº 376/2003, de 10 do corrente, encaminhando
as informações em resposta antecipada ao Requerimento nº 1.065, de 2003, do Senador Papaléo Paes.
Nº 377/2003, de 10 do corrente, encaminhando
as informações em resposta antecipada ao Requerimento nº 1.066, de 2003, do Senador Papaléo Paes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – As informações referentes aos Requerimentos nºs 642, 1.022 e 1.066, de 2003, estão na Secretaria-Geral da Mesa à disposição dos requerentes.
As informações em resposta ao Requerimento
nº 1.065, de 2003, foram encaminhadas em cópia ao
requerente.
O Requerimento nº 1.065, de 2003, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Sobre a mesa, avisos do Sr. Ministro de Estado
da Fazenda, que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Romeu Tuma.
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– Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2003,
de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que
altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para determinar a adoção de políticas específicas
de acesso a bibliotecas, a computadores e à Internet
e elaboração de metas de inclusão digital.
Tendo sido apreciadas terminativamente pela
Comissão de Educação, as matérias vão à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso nº 26, de 2003, interposto no prazo
regimental, no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 9, de 1999, de
autoria do Senador Jefferson Péres, que estabelece
regras de financiamento da política nacional de desenvolvimento regional e dá outras providências.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis para recebimento de emendas, de acordo
com o disposto no art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
É o seguinte o Recurso recebido
RECURSO Nº 26, de 2003

São lidos os seguintes:
– Avisos do Ministro de Estado da Fazenda
Nº 415/2003, de 12 do corrente, encaminhando
as informações em resposta antecipada ao Requerimento nº 809, de 2003, de iniciativa da Comissão de
Educação.
Nº 416/2003, de 12 do corrente, encaminhando
as informações em resposta antecipada ao Requerimento nº 862, de 2003, do Senador Marcelo Crivella.
As informações referentes ao Requerimento nº
809, de 2003, foram anexadas ao processado da
matéria e vai à Comissão de Educação.
As informações rem resposta ao Requerimento
nº 862, de 2003, foram encaminhadas, em cópia, ao
Requerente.
O Requerimento nº 862, de 2003, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Esgotou-se, ontem, o prazo previsto no art. 91,
§3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação pelo Plenário, da seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2003, de
autoria do Senador Hélio Costa, que torna obrigatório
o uso do leite de vaca na merenda escolar; e

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 91, § § 3º e 4º,
do Regimento Interno do Senado Federal, seja o Projeto de Lei do Senado nº 9, de 1999, de autoria do Senador Jefferson Peres, submetido à apreciação do
Plenário do Senado.
Sala das Sessões, 11 de novembro de 2003. –
Aloizio Mercadante – Romero Jucá – Ana Júlia Carepa – Ney Suassuna – Antonio Carlos Valadares
– Amir Lando – Francisco Bezerra – Garibaldi
Alves – Serys Slhessarenko.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §
3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 307, de
2003 (nº 1.712/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Galiléia FM de Porangatu Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porangatu, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 354, de
2003 (nº 2.190/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Ibiapina
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
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são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Inocência, Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 406, de
2003 (nº 2.153/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Governador Manoel de Castro para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Morada Nova, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 427, de
2003 (nº 2.646/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Bom
Sucesso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Buriti
Alegre, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 448, de
2003 (nº 2.810/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Cerrado
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Uruanã, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 455, de
2003 (nº 2.249/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Biguaçuense de Radiodifusão Comunitária – Abracom a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Biguaçu, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 459, de
2003 (nº 2.245/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Esperança de Iguatemi – Acei a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Iguatemi,
Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 481, de
2003 (nº 2.293/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação do Desenvolvimento Comunitário a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tenente Portela,
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 482, de
2003 (nº 2.329/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária da Região Central do Município de Betim –
Ascorbe a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Betim, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 485, de
2003 (nº 2.339/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto – Aceop a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais
– Projeto de Decreto Legislativo nº 490, de
2003 (nº 2.363/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural de Comunicação de Governador Valadares a executar serviço de radiodifusão comunitária
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na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 491, de
2003 (nº 2.368/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Pantaneira de Comunicação e Cultura – APCC a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 495, de
2003 (nº 2.384/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Manguense de Cultura e Arte a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Manga,
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 499, de
2003 (nº 2.458/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Vila Rica de Rádio e Televisão Educativa para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cambuquira, Estado de Minas
Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 500, de
2003 (nº 2.460/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Alternativa
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Lambari, Estado de
Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 501, de
2003 (nº 2.461/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Pepuira FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Entre
Rios de Minas, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 508, de
2003 (nº 2.532/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Juriti de Paracatu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 525, de
2003 (nº 2.643/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Rio
Pontal FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Afrânio, Estado de Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 528, de
2003 (nº 2.686/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Luz e Alegria Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Frederico
Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 530, de
2003 (nº 1.321/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de De-
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senvolvimento Artístico, Cultural e Social de Tupi Paulista a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Tupi Paulista, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 535, de
2003 (nº 1.782/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Pontalinense Educativa e Cultural a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pontalina, Estado
de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 536, de
2003 (nº 1.888/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Itauçuense a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itauçu, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 537, de
2003 (nº 1.892/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Planura
Verde de Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cromínia, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 539, de
2003 (nº 2.656/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Portugal
Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 540, de
2003 (nº 1.992/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Mater Dei de Piraju a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piraju, Estado de
São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 541, de
2003 (nº 2.030/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
Nova Palma a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Palma, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 542, de
2003 (nº 2.043/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Juventina Maria de Mendonça a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Sanclerlândia, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 543, de
2003 (nº 2.056/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural “Professora Elzita Santana” a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nerópolis, Estado de Goiás;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 544, de
2003 (nº 2.057/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Educativa São Simão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Simão, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 548, de
2003 (nº 2.002/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Cultural de Comunicação Comunitária de Marapoama a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Marapoama, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 551, de
2003 (nº 2.259/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Sombrio a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Sombrio,
Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 553, de
2003 (nº 2.280/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
da Rádio Comunidade FM Novo Tempo a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santo Antônio das Missões, Estado do Rio Grande do
Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 554, de
2003 (nº 2.357/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Itapirapuã a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapirapuã, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 555, de
2003 (nº 2.372/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário e Cultural de Senador
Salgado Filho a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Senador Salgado Filho, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 556, de
2003 (nº 2.378/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
Rádio Comunidade Nova Bréscia – FM – Radiocom –
NB a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Nova Bréscia, Estado do Rio Grande do
Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 557, de
2003 (nº 2.390/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária Alternativa a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 558, de
2003 (nº 2.401/2002, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e
Comunitária de Jandaia do Sul/PR – ACCJS a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Jandaia do Sul, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 559, de
2003 (nº 2.404/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação da Rádio
Comunitária de Sertanópolis a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sertanópolis,
Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 564, de
2003 (nº 2.590/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Televisão Educativa de Poços de Caldas para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas
Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 567, de
2003 (nº 2.610/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Clube Tijucas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 574, de
2003 (nº 2.667/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Marajó Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Breves,
Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 583, de
2003 (nº 2.725/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Bairros Funcionários, Inconfidentes e Plataforma – Asfip a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedra Azul, Estado de Minas
Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 590, de
2003 (nº 2.777/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Verdes Campos Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cascavel, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 593, de
2003 (nº 63/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Padre Adelmar da Mota Valença para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
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dulada na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 594, de
2003 (nº 2.505/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Unieste
Propaganda Marketing e Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guapó, Estado de
Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 595, de
2003 (nº 69/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Liberdade de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Guaiúba, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 596, de
2003 (nº 77/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Terra da Luz para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Caucaia, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 597, de
2003 (nº 3.093/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Ajuricaba
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Massapê, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 611, de
2003 (nº 2.468/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Cebelwam
Comunicação e Consultoria Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Acorizal, Estado do Mato Grosso; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 659, de
2003 (nº 124/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Tropical Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Macapá, Estado do Amapá.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Educação, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
São os seguintes os textos encaminhado à promulgação.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 307, DE 2003
(Nº 1.712/2002, na origem)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Galiléia FM de Porangatu Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porangatu, Estado
de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 534, de 14 de setembro de 2000, que renova
por dez anos, a partir de 24 de dezembro de 1997, a
permissão outorgada à Rádio Galiléia FM de Porangatu Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porangatu, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 354, DE 2003
(Nº 2.190/2002, na origem)
Aprova o ato que outorga permissão à Ibiapina Radiodifusão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Inocência, Estado de Mato Grosso do
Sul.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 562, de 18 de setembro de 2001, que outorga permissão à Fundação Governador Manoel
de Castro, para executar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Morada Nova, Estado do
Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 427, DE 2003
(Nº 2.646/2002, na origem)
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Bom Sucesso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Buriti
Alegre, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.213, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão à Rádio Bom Sucesso Ltda., para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Buriti Alegre, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 371, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Ibiapina Radiodifusão Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Inocência, Estado de Mato Grosso do
Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 406, DE 2003
(Nº 2.153/2002, na origem)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Governador Manoel de Castro, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Morada Nova, Estado do Ceará.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 448, DE 2003
(Nº 2.810/2002, na origem)
Aprova o ato que outorga permissão à Cerrado Comunicação Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Uruanã, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.225, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão à Cerrado Comunicação Ltda., para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Uruanã, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 455, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Biguaçuense de Radiodifusão Comunitária Abracom a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Biguaçu, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 473, de 22 de agosto de 2001, que autoriza a
Associação Biguaçuense de Radiodifusão Comunitária – ABRACOM a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Biguaçu, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. –
Osmar Dias, Presidente – Ideli Salvatti, Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 459, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Esperança de Iguatemi
– ACEI a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iguatemi,
Estado de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 285, de 16 de maio de 2001, que autoriza a Associação Comunitária Esperança de Iguatemi – ACEI a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente – Senador Juvêncio
da Fonseca, Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 481, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação do Desenvolvimento Comunitário a
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executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tenente Portela, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 173, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associação do Desenvolvimento Comunitário a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade Tenente Portela, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente – Senador Leonel Pavan, Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 482, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação comunitária da Região Central do Município de Betim – ASCORBE a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Betim, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 352, de 4 de julho de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária da Região Central do Município de Betim – ASCORBE a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Betim, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. –
Osmar Dias, Presidente – Eduardo Azeredo, Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 485, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Ecológica de Ouro
Preto – ACEOP a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º E aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 498, de 24 de agosto de 2001, que autoriza
a Associação Comunitária e Ecológica de Ouro
Preto – ACEOP a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Ouro Preto,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. –
Osmar Dias, Presidente – Eduardo Azeredo,Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 490, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação comunitária Cultural de Comunicação de Governador Valadares a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Governador Valadares, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 810, de 21 de dezembro de 2001, que autoriza
a Associação Comunitária Cultural de Comunicação
de Governador Valadares a executar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Governador
Valadares, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente – Senador Hélio Costa, Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 491, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Pantaneira de comunicação e Cultura – APCC a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 20, de 11 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação Pantaneira de Comunicação e Cultura
(APCC) a executar, pelo prazo de dez anos, sem dire-
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ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso
do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente – Senador Juvêncio
da Fonseca, Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 495, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Manguense de Cultura e
Arte a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Manga, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 53, de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Manguense de Cultura e
Arte a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade Manga, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente – Senador Hélio Costa, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 499, DE 2003
(Nº 2.458/2002, na origem)
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Vila Rica de Rádio e Televisão Educativa, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Cambuquira,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 481, de 26 de março de 2002, que outorga
permissão à Fundação Vila Rica de Rádio e Televisão
Educativa, para executar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Cambuquira, Estado de Minas
Gerais.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 500, DE 2003
( Nº 2.460/2002, na origem )
Aprova o ato que outorga permissão à Alternativa FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Lambari, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 355, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Alternativa FM Ltda., para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Lambari, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 501, DE 2003
(Nº 2.461/2002, na origem)
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Pepuira FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Entre Rios de Minas, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 422, de 22 de março de 2002, que outorga permissão à Rádio Pepuira FM Ltda., para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Entre Rios de Minas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 508, DE 2003
(Nº 2.532/2002, na origem)
Aprova o ato que renova a concessão da Radio Juriti de Paracatu Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 3 de novembro de 1997, que renova, a
partir de 6 de maio de 1988, a concessão da Rádio
Juriti de Paracatu Ltda., para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 525, DE 2003
(Nº 2.643/2002, na origem)
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Rio Pontal FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Afrânio, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.094, de 26 de junho de 2002, que outorga
permissão à Rádio Rio Pontal FM Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Afrânio, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 528, DE 2003
(Nº 2.686/2002, na origem)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Luz e Alegria Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 17 de julho de 2000, que renova, a partir
de 1º de maio de 1994, a concessão da Rádio Luz e
Alegria Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Frederico Westphalen,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 530, DE 2003
(Nº 1.321/2002, na origem)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social de Tupi Paulista a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tupi Paulista, Estado de São
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 205, de 18 de abril de 2001, que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social de Tupi Paulista a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tupi Paulista, Estado de São
Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 535, DE 2003
(Nº 1782/2002, na origem)
Aprova o ato que autoriza a Associação Pontalinense Educativa e Cultural a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pontalina, Estado de
Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 455, de 22 de agosto de 2001, que autoriza a
Associação Pontalinense Educativa e Cultural a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pontalina, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 536, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Itauçuense a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itauçu, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 708, de 26 de novembro de 2001, que autoriza
a Associação Comunitária Itauçuense a executar,
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Itauçu, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente, Lucia Vânia, Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 537, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Planura Verde de Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cromínia, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 732, de 26 de novembro de 2001, que autoriza
a Associação Planura Verde de Radiodifusão Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Cromínia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 539, DE 2003
(Nº 2656/2002, na origem)
Aprova o ato que outorga permissão à Portugal Telecomunicações LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa
Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.571, de 8 de agosto de 2002, que outorga
permissão à Portugal Telecomunicações Ltda. para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Faxinal dos Guedes, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 540, DE 2003
Aprova o ato que renova a Associação comunitária Mater Dei de Piraju a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Piraju, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 769, de 6 de dezembro de 2001, que autoriza
a Associação Comunitária Mater Dei de Piraju, a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Piraju, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente – Dulcimar Costa,
Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 541, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação cultural Nova Palma a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Palma, Estado do Rio Grande
do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 500, de 24 de agosto de 2001, que autoriza a
Associação Cultural Nova Palma a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade Nova Palma, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente – Senadora Ideli Salvatti, Relatora.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 542, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Juventina
Maria de Mendonça a executar serviço de
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radiodifusão comunitária na cidade de
Sanclerlândia, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 611, de 24 de outubro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural Juventina Maria
de Mendonça a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Sanclerlândia, Estado de
Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente – Lúcia Vânia, Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 543, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural “Professora
Elzita Santana” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nerópolis, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 521, de 29 de agosto de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural “Professora Elzita
Santana a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Nerópolis, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente – Lúcia Vânia, Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 544, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Educativa São Simão a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Simão, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 707, de 26 de novembro de 2001, que autoriza
a Associação Educativa São Simão a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
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viço de radiodifusão comunitária, na cidade de São
Simão, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente, Demosténes Torres, Relator
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 554, DE 2003
( Nº 2.357/2002, na origem )
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Itapirapuã a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itapirapuã, Estado de Goiás.

TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 548 DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária de Marapoama a executar serviço de radiodifusão com unitária na cidade de Marapoama, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 82, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária de Marapoama a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Marapoama,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente, Duciomar Costa,
Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 551, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de
Sombrio a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sombrio,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 821, de 21 de dezembro de 2001, que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária de Sombrio a executar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sombrio, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente, Senadora Ideli Salvatti, Relatora.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 709, de 26 de novembro de 2001, que autoriza
a Associação Comunitária de Itapirapuã a executar,
por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itapirapuã,
Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 555, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário e
Cultural de Senador Salgado Filho a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Senador Salgado Filho,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 818, de 21 de dezembro de 2001, que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário e Cultural de Senador Salgado Filho a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Senador Salgado Filho, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente, Senadora Ideli Salvatti, Relatora.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 556, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Rádio Comunidade Nova
Bréscia – FM – RADIOCOM – NB a executar serviço de radiodifusão comunitária
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na cidade de Nova Bréscia, Estado do
Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 28, de 11 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação Cultural Rádio Comunidade Nova Bréscia – FM – RADIOCOM – NB a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Nova Bréscia,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente, Senadora Ideli Salvatti, Relatora.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 553, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural da Rádio Comunidade FM
Novo Tempo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo
António das Missões, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 25 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associação Cultural Comunidade FM Novo Tempo a executar, pelo prazo de dez anos sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
Santo Antônio das Missões, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente, Senadora Ideli Salvatti, Relatora.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 557, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária,
Alternativa a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 149, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza
a Associação Beneficente e Cultural Comunitária
Alternativa, a executar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Patrocínio, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Osmar Dias, Presidente, Senador Aelton Freitas, Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 558, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária de Jandaia
do Sul/PR – “ACCJS” a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Jandaia do Sul, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 401 de 19 de março de 2002, que autoriza a
Associação Cultural e Comunitária de Jandaia do
Sul/PR – “ACCJS” a executar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jandaia do Sul,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Hélio Costa, Vice-Presidente, Senador Osmar
Dias, Relator.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 559, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação da Rádio Comunitária de Sertanópolis a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Sertanópolis,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 57 de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação da Rádio Comunitária de Sertanópolis a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
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clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2003. – Senador Hélio Costa, Vice-Presidente, Senador Osmar
Dias, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 564, DE 2003
(Nº 2.590/2002, na origem)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Televisão Educativa de
Poços de Caldas para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na
cidade de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 27 de fevereiro de 2002, que outorga
concessão à Fundação Televisão Educativa de Poços de Caldas para executar, por quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 567, DE 2003
(Nº 2.610/2002, na origem)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Clube Tijucas
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Tijucas, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 17 de maio de 2002, que renova, a partir
de 12 de junho de 1996, a concessão outorgada à Rádio Clube Tijucas Ltda. para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Tijucas, Estado
de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

NOVEMBRO 2003
Novembro

de

2003

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 574, DE 2003
(Nº 2.667/2002, na origem)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Marajó Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Breves,
Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 4 de novembro de 1994, que renova, a
partir de 8 de outubro de 1992, a concessão outorgada à Rádio Marajó Ltda. para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Breves, Estado
do Pará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 583, DE 2003
(Nº 2.725/2002, na origem)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Bairros Funcionários, Inconfidentes e Plataforma – ASFIP,
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedra Azul, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 525, de 29 de agosto de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária dos Bairros Funcionários,
Inconfidentes e Plataforma – ASFIP, a executar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedra Azul,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 590, DE 2003
(Nº 2.777/2002, na origem)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Verdes Campos
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 191, de 25 de fevereiro de 2002, que renova, a
partir de 4 de outubro de 1996, a permissão outorgada à Rádio Verdes Campos Ltda. para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Cascavel, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 595, DE 2003
(Nº 69/2003, na origem)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 593, DE 2003
(Nº 63/2003, na origem)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.937, de 1º de outubro de 2002, que outorga permissão ao Sistema Liberdade de Comunicação Ltda.
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guaiúba, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Padre Adelmar da Mota
Valença para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 876, de 4 de junho de 2002, que outorga permissão à Fundação Padre Adelmar da Mota Valença
para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 594, DE 2003
(Nº 2.505/2002, na origem)
Aprova o ato que outorga permissão à Propaganda Unieste Marketing e
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Guapó, Estado
de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.221, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão à Unieste Propaganda Marketing e Radiodifusão Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guapó, Estado de
Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Liberdade de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Guaiúba, Estado do Ceará.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 596, DE 2003
(Nº 77/2003, na origem)
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Terra da Luz
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Caucaia, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.795, de 11 de dezembro de 2002, que outorga permissão à Fundação Cultural Terra da Luz para
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Caucaia, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 597, DE 2003
(Nº 3.093/2003, na origem)
Aprova o ato que outorga permissão à Ajuricaba Comunicações Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Massapê, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.060, de 26 de junho de 2002, que outorga
permissão à Ajuricaba Comunicações Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Massapê, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 611, DE 2003
(nº 2.468/2002, na origem)
Aprova o ato que outorga permissão à Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Acorizal, Estado de Mato
Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 436, de 22 de março de 2002, que outorga
permissão à Cebelwam Comunicação e Consultoria
Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Acorizal, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 659, DE 2003
(Nº 124/2003, na origem)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 463, DE 2003
Obriga os provedores de hospedagem
da Rede Mundial de Computadores (Internet) a fornecer relação das páginas sob seu
domínio, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam os provedores de hospedagem da
Rede Mundial de Computadores (Internet) obrigados
a fornecer, trimestralmente, ao Departamento de
Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, relação completa das páginas que hospedam, bem como
os responsáveis por sua elaboração.
§ 1º A elaboração e fornecimento das relações a
que se refere o artigo 1º desta lei, tem por objetivos:
I – identificar as páginas que contenham ou vinculem material sobre pedofilia;
II – coibir a prática de pedofilia na Internet;
III – viabilizar a punição dos responsáveis por
sua elaboração.
§ 2º Ao órgão a que se refere o caput deste artigo incumbirá o recebimento e encaminhamento de
denúncias de ilícitos cometidos na Internet, provendo, em sua página principal, espaço a isso destinado.
Art. 2º Os provedores de acesso ou hospedagem à Internet incluirão em suas páginas frontais espaço destinado à denúncia de casos de pedofilia,
com a seguinte advertência:
“Pedofilia é crime. Denuncie”.

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Tropical Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Macapá, Estado do Amapá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.215, de 5 de julho de 2002, que renova, a
partir de 25 de agosto de 1998, a permissão outorgada à Tropical Radiodifusão Ltda., para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Macapá, Estado do Amapá.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes

Art. 3º Se o provedor de hospedagem à Internet
identificar, por ocasião da elaboração da listagem de
que trata o art. 1º desta lei, páginas suspeitas de veiculação de material sobre pedofilia, incluirá em seu
relatório menção ao fato.
Art. 4º O descumprimento desta lei importará
aplicação de multas, na seguinte forma:
I – R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinqüenta centavos), na primeira autuação;
II – R$10.641,00 (dez mil, seiscentos e quarenta
e um reais), pela primeira reincidência;
III – R$21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais) e cassação do alvará, pela segunda reincidência.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Vivemos tempos de grande liberdade. A Rede
Mundial de Computadores (Internet) parece ser uma
metáfora ao mesmo tempo concreta e volátil dessa
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constatação, a dizer eloqüentemente das facilidades
e incertezas que tal liberdade traz consigo. Ao mesmo
tempo em que se apresenta como o espaço anárquico em que o poder não se encontra centralizado ou
verticalizado, as transgressões ainda assim, existem
e abundam. Lá estão, a produzir seus efeitos nefastos. A liberdade se macula, então, pela projeção dos
vícios humanos nesse ambiente virtual. Na “Net” cometem-se delitos, crimes e mesmo atentados contra
a humanidade. Assim acontece quando uma pessoa
ou grupo, utilizando-se da liberdade do espaço, faz
apologia do nazismo ou prega o racismo, sectarismos
ou, entre tantas outras aberrações, a pedofilia.
Não somente a defendem alguns, mas usam a
Internet para promover lucrativos e escusos negócios
que vicejam à custa de vidas infantis e destinos familiares, comprometendo o desenvolvimento de toda
uma sociedade.
É necessário, portanto, que também nesse ambiente virtual o poder de coerção da sociedade se
apresente, dizendo não aos excessos e a propostas
anti-vida e socialmente deletérias. É preciso lutar
contra o crime na Internet.
A proposta que ora se apresenta visa a coibir ,a
pedofilia na Internet, promovendo mecanismo ágil e
simples de denúncia. É impossível ao estado, por mais
bem aparelhado que esteja, controlar os conteúdos que
circulam nesse imenso universo. Mas não o será para a
própria sociedade. Ao deparar com uma página suspeita de conter material de natureza pedófila ou com outros
tipos de delito o cidadão disporá de fácil mecanismo de
denúncia. Basta a ele copiar o endereço (URL) da página suspeita de transgressão e colá-lo no campo apropriado do formulário, disponibilizado pelo Ministério da
Justiça. Daí em diante, caberá ao Poder Público exercer suas atribuições constitucionais.
A Constituição Federal atribui ao Congresso Nacional competência exclusiva para legislar sobre informática e telecomunicações, conforme o disposto em
seu art. 22, IV. De fato, esses domínios têm abrangência nacional e precisam ser vistos dessa perspectiva,
razão porque avocamos a nós a tarefa de propor a regulação da matéria em nível federal. O texto legislativo
que se apresenta fala por si mesmo, tal sua clareza.
Eis porque solicito aos meus nobres pares que o analisem e que lhe concedam seu inestimável apoio.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2003. –
Senadora, Serys Slhessarenko.
(Às Comissões de Constituição, justiça
e Cidadania e de Educação, cabendo á ultima a Decisão Terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 464, DE 2003
Altera o § 2º do art. 18 e o art. 122
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, restabelecendo as regras originalmente asseguradas aos aposentados que permanecem ou retornam à atividade sujeita ao Regime Geral da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 18 e o art. 122 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, alterados pela Lei nº
9.528, de 1997, de 10 de dezembro de 1997, passam
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18. .................................................
..............................................................
§ 2º O aposentado pelo Regime Geral
de Previdência Social que permanecer em
atividade sujeita a este regime, ou a ela retornar, somente tem direito à reabilitação
profissional e ao auxílio-acidente, não fazendo jus a outras prestações, salvo as decorrentes de sua condição de aposentado,
observado o disposto no art. 122 desta lei.
.....................................................(NR)”
“Art. 122. Ao segurado em gozo de
aposentadoria especial, por idade ou por
tempo de serviço, que voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social, será facultado, em caso de
acidente do trabalho que acarrete a invalidez, optar pela transformação da aposentadoria comum em aposentadoria acidentária.
Parágrafo único. No caso de morte,
será concedida a pensão acidentária quando mais vantajosa. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A presente proposição tem por objetivo corrigir a
injustiça perpetrada pela Lei nº 9.528/97, que alterou
o § 2º do art. 18 e o art. 122, da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, restringindo os direitos dos aposentados que permanecem ou retornam à atividade sujeita
ao Regime Geral da Previdência Social.
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O propósito é restabelecer a redação atribuída
originalmente ao § 2º do art. 18 e ao art. 122, pela Lei
nº 8.213, de 1991, pois o texto vigente, alterado pela
Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, sequer garante ao trabalhador aposentado o direito à prestação
do auxílio-acidente, admitindo-se, somente, o acesso
ao salário-família e à reabilitação profissional.
O pretendido restabelecimento destes dispositivos é plenamente justificável e possível, ressalvada a
remissão ao pecúlio, uma vez que esta espécie de
prestação é garantida ao segurado e seus dependentes pelo disposto na alínea a do inciso III do art. 18, foi
revogada pela Lei nº 9.032, de 1995.
Além disso, como o § 2º do art. 18 faz remissão
ao art. 122 da Lei nº 8.213, de 1991, é necessário
adequá-lo, também, a nova sistemática, com o restabelecimento, inclusive do parágrafo único anteriormente revogado pela Lei nº 9.032, de 1995.
Em face destes argumentos, solicitamos aos
nossos nobres pares, apoio para aprovação deste
projeto de lei, como medida de inteira Justiça.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2003. –
Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.
Publicação consolidada da Lei nº 8.213, DE 24 de
julho de 1991, determinada pelo art. 12 da Lei nº
9.528, de 10 de dezembro de 1997
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
CAPÍTULO II
Das Prestações em Geral
SEÇÃO I
Das Espécies de Prestações
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social
compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do
trabalho, expressas em benefícios e serviços:
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I – quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;
I) Revogada pela Lei nº 8.870, de 15-4-94;
II – quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;
III – quanto ao segurado e dependente:
a) (Revogada pela Lei nº 9.032, de 28-4-95
b) serviço social;
c) reabilitação profissional.
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, do
art. 11 desta lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de
28-4-95)
§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social -RGPS, que permanecer em atividade
sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a
prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10-12-97)
Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o
direito à aposentadoria, nas condições legalmente
previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade. (Artigo restabelecido, com nova redação, pela Lei nº 9.528, de 10-12-97)
....................................................................................
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre o valor do salário mínimo, altera dispositivos das Leis nº
8.212 e nº 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, 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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LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera dispositivos das Leis Nºs
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 465, DE 2003
Institui o Programa Nacional de
Estímulo ao Emprego de Trabalhadores
Experientes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de
Estímulo ao Emprego de Trabalhadores Experientes
(PNETE), destinado a promover a criação de postos
de trabalho para trabalhadores de baixa renda mais
velhos e com experiência profissional.
Art. 2º O PNETE atenderá o trabalhador com
mais de quarenta e cinco anos de idade em situação
de desemprego involuntário há mais de seis meses,
que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos:
I – tenha experiência profissional;
II – pertença a família cuja renda mensal per capita seja de até meio salário mínimo;
III – esteja cadastrado em unidade executora do
Programa, nos termos desta lei;
IV – não aufira renda própria de qualquer natureza, e não esteja em gozo de qualquer benefício previdenciário ou assistencial, inclusive em decorrência
de percepção de subvenção econômica de programas congêneres e similares, nos termos do disposto
no art. 10.
§ 1º Serão atendidos, prioritariamente, pelo
PNETE, os trabalhadores cadastrados no Sistema
Nacional de Emprego (SINE) até a data da promulgação desta lei.
§ 2º O encaminhamento do trabalhador cadastrado no PNETE à empresa contratante, atendidas as
habilidades especificas por ela requisitadas e a prioridade de que trata o § 1º, observará a ordem cronológica das inscrições e o disposto no § 4º do art. 5º desta lei.
§ 3º O PNETE divulgará, bimestralmente, a relação dos trabalhadores inscritos no Programa, bem
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como daqueles já encaminhados e colocados nas
empresas, seja pela Internet, seja colocando essas
relações à disposição do público nos locais de inscrição.
§ 4º Para efeitos desta Lei, considera-se família
a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o
mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuição de seus membros.
§ 5º O PNETE não abrange o trabalho doméstico, nem o contrato de trabalho por prazo determinado, inclusive o contrato de experiência previsto na alínea c do § 2º do art. 443 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452,
de 10 de maio de 1943.
Art. 3º O PNETE deverá buscar a integração
com as Comissões Estaduais, Distritais e Municipais
de Emprego, e contará com um Conselho Consultivo,
ao qual caberá propor diretrizes e critérios para a sua
implementação, bem como acompanhar sua execução.
§ 1º As ações desenvolvidas no âmbito do
PNETE, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), serão acompanhadas pelo Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(Codefat).
§ 2º O Conselho Consultivo do PNETE, deverá,
na medida do possível, ser o mesmo responsável
pelo Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro
Emprego para os Jovens (PNPE), de que dispõe a Lei
Nº 10.748, de 22 de outubro de 2003.
Art. 4º A inscrição do empregador e o cadastramento do trabalhador no PNETE serão efetuados em
unidade de atendimento do SINE ou em órgão e entidade conveniados.
Parágrafo único. Mediante termo de adesão ao
PNETE, poderá inscrever-se como empregador qualquer pessoa jurídica ou física a ela equiparada que firme compromisso de gerar novos empregos na forma
dos arts. 5º ao 8º desta lei, e que comprove a regularidade do recolhimento de tributos e de contribuições
devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), à Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda e à Dívida Ativa da União.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica à geração de empregos
destinados a trabalhadores que atendam aos requisitos fixados no art. 2º desta lei.
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§ 1º O empregador que atender ao disposto no
art. 4º terá acesso à subvenção econômica de que
trata este artigo no valor de:
I – até seis parcelas de R$200,00 (duzentos reais) por emprego gerado, para empregador com renda
ou faturamento inferior ou igual a R$1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais) no ano-calendário
anterior;
II – até seis parcelas de R$100,00 (cem reais),
por emprego gerado, para o empregador com renda
ou faturamento superior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) no ano-calendário anterior.
§ 2º No caso de contratação de empregado sob
o regime de tempo parcial, o valor das parcelas referidas no § 1º será proporcional à respectiva jornada.
§ 3º As parcelas da subvenção econômica serão repassadas :bimestralmente aos empregadores a
partir do segundo mês subseqüente ao da contratação.
§ 4º A concessão da subvenção econômica prevista neste artigo fica condicionada à disponibilidade
dos recursos financeiros, que serão distribuídos na
forma definida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Art. 6º O empregador inscrito no PNETE deverá
manter, enquanto perdurar vínculo empregatício com
trabalhadores inscritos no PNETE, número médio de
empregados igual ou superior ao estoque de empregos existentes no estabelecimento no mês anterior ao
da assinatura do termo de adesão, excluídos desse
cálculo os participantes do PNETE, do PNPE e de
programas congêneres.
§ 1º O empregador participante do PNETE poderá contratar, nos termos desta Lei:
I – um trabalhador, no caso de contar com até
quatro empregados em seu quadro de pessoal;
II – dois trabalhadores, no caso de contar com
cinco a dez empregados em seu quadro de pessoal; e
III – até vinte por cento do respectivo quadro de
pessoal, nos demais casos.
§ 2º O quadro de pessoal de que trata o parágrafo anterior não inclui os trabalhadores contratados
pelo PNETE, pelo PNPE e por programas congêneres.
§ 3º No cálculo do número máximo de contratações de que trata o inciso III do § 1º, computar-se-á
como unidade a fração igual ou superior a cinco décimos e desprezar-se-á a fração inferior a esse valor.
Art. 7º Se houver rescisão do contrato de trabalho de trabalhador inscrito no PNETE antes de um
ano de sua vigência, o empregador poderá manter o
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posto criado, substituindo, em até trinta dias, o empregado dispensado por outro que preencha os requisitos do art. 22, não fazendo jus a novo benefício para
o mesmo posto, mas somente a eventuais parcelas
remanescentes da subvenção econômica, ou extingui-lo, restituindo as parcelas de subvenção econômica, devidamente corrigidas pela Taxa do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para
títulos federais.
§ 1º O empregador que descumprir as disposições desta Lei ficará impedido de participar do
PNETE pelo prazo de vinte e quatro meses, a partir
da data da comunicação da irregularidade, e deverá
restituir à União os valores recebidos, corrigidos na
forma do caput.
§ 2º Caso o trabalhador empregado no âmbito
do PNETE venha a, no curso da vigência do contrato
de trabalho, deixar de satisfazer aos requisitos previstos no art. 2º, fica a empresa dispensada da restituição das parcelas de subvenção econômica recebidas
se mantiver o contrato de trabalho pelo prazo remanescente ou substituir o trabalhador por outro que
atenda aos requisitos desta lei.
Art. 8º É vedada a contratação, no âmbito do
PNETE, de trabalhador que seja parente, ainda que
por afinidade, até o terceiro grau, de empregador, sócio da empresa ou dirigente da entidade contratante.
Art. 9º Para execução do PNETE, poderão ser
firmados convênios ou outros instrumentos de cooperação técnica com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, com organizações sem fins lucrativos e
com organismos internacionais.
Art. 10. Nas unidades da Federação e nos Municípios onde existirem programas similares e congêneres ao previsto nesta lei, buscar-se-á promover a
articulação e a integração das ações dos respectivos
programas.
Art. 11. As despesas com a subvenção econômica de que trata o art. 5º correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente ao órgão responsável pelo PNETE, observados os limites
de movimentação e empenho e de pagamento da
programação orçamentária e financeira anual.
§ 1º O órgão responsável pela implementação
do PNETE fornecerá os recursos humanos, materiais
e técnicos necessários à administração do programa.
§ 2º O Poder Executivo deverá compatibilizar o
montante de subvenções econômicas concedidas
com base no art. 5º às dotações orçamentárias referidas no caput.
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Art. 12. Observado o disposto no art. 11, fica o
Poder Executivo autorizado a reajustar, a partir do primeiro dia útil do ano posterior ao da entrada em vigor
desta lei, os valores da subvenção econômica de que
trata o art. 5º, de forma a preservar seu valor real.
Art. 13. O Ministério do Trabalho e Emprego enviará às respectivas comissões do Congresso Nacional relatório, nos meses de maio e novembro de cada
ano, detalhando o conjunto de empregos criados no
âmbito do PNETE e o total de subsídio econômico,
por unidade da Federação, por ramo de atividade, por
tipo de empresa, discriminará ainda os trabalhadores
atendidos por sexo, idade, e outros dados considerados relevantes, bem como as expectativas para os
próximos seis meses.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos, quanto à subvenção
por ela criada, a partir do primeiro dia do exercício financeiro subseqüente.
Justificação
É inconteste que os jovens representam a maior
parcela dos desempregados brasileiros (cerca de
44% do total). Tanto, que o Programa Nacional de
Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens
(PNPE) foi instituído para tentar amenizar esse quadro. Contudo, a taxa de desemprego entre os trabalhadores mais velhos tem sido a que mais cresce.
Entre 1993 e 2002, por exemplo, as taxas de desemprego relativas aos grupos de trabalhadores nas faixas etárias 15-17 anos e 18-24 anos de idade aumentaram 34% e 39%, respectivamente. No mesmo período, as taxas relativas às faixas etárias 40-49 anos
e 50-59 anos cresceram 75% e 68%, respectivamente. No conjunto, cerca de 20% dos desempregados
têm entre 40 a 59 anos de idade.
Além disso, é também no grupo dos trabalhadores mais velhos que mais cresce o período médio de
desemprego. Em geral, este período vem aumentando sistematicamente. Como resultado, cerca de 50%
dos trabalhadores ficam, atualmente, mais de seis
meses desempregados.
Faz-se necessário, pois, atuar de forma a reverter essa tendência de crescimento do desemprego
entre os trabalhadores mais velhos e experientes, especialmente entre aqueles de baixa renda, que tendem a enfrentar maiores dificuldades quando perdem
o rendimento do trabalho.
A idéia é implantar um programa de estímulo à
contratação desses trabalhadores, denominado Programa Nacional de Estímulo ao Emprego de Trabalhadores Experientes (PNETE), nos mesmos moldes
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do recém instituído PNPE (Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003).
Assim, seriam contemplados os trabalhadores
com mais de 45 anos de idade, em situação de desemprego involuntário há mais de seis meses, com
experiência profissional e pertencentes a famílias de
baixa renda, que não auferissem qualquer tipo de
renda, e estivessem cadastrados em unidades executoras do Programa.
Os empregadores que contratarem tais trabalhadores, desde que atendidas várias condições estipuladas no projeto de lei, fariam jus ao recebimento
de subvenção econômica correspondente a até seis
parcelas de R$ 200,00 ou R$ 100,00 por emprego gerado, conforme a renda ou faturamento do empregador no ano-calendário anterior.
Ao estabelecer condicionantes para que o trabalhador não seja demitido antes de um ano da vigência do contrato de trabalho subvencionado, busca-se
garantir-lhe emprego por, pelo menos, esse período.
Tal iniciativa, aliada à exigência de que as contratações subvencionadas signifiquem acréscimo no número de empregados da empresa, visa a expansão
do emprego e inibição da rotatividade da
mão-de-obra não incentivada, mediante substituição
por aquela objeto de contrato de trabalho subvencionado.
Em vista dessas considerações, fica claro o alcance social do projeto de lei ora oferecido à apreciação dos nobres colegas, razão pela qual solicito o
apoio para esta iniciativa.
Sala das Sessões, em 13 de novembro de 2003.
Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 10 DE MAIO DE 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado.
§ 1º Considera-se como de prazo determinado
o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especifica-
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dos ou ainda da realização de certo acontecimento
suscetível de previsão aproximada
§ 2º O contrato por prazo determinado só será
válido em se tratando:
a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade
justifique a predeterminação do prazo;
b) de atividades empresariais de caráter transitório;
c) de contrato de experiência.
....................................................................................
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 10.748, DE 22 DE OUTUBRO DE 2003
Cria o Programa Nacional de Estimulo ao Primeiro Emprego para os Jovens – PNPE, acrescenta dispositivo à
Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e
dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminatura)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 466, de 2003
Altera o art. 74 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, estabelecendo que a pensão por morte é devida a
partir do óbito do segurado.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º O art. 74 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, alterado pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar
da data do óbito, ou da decisão judicial, no
caso de morte presumida. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revoga-se o inciso II do art. 74 da Lei nº
8.213, de 24 1991.
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Justificação
A presente proposição tem por objetivo corrigir a
injustiça perpetrada pela Lei nº 9.528, de 1997, que
alterou o art. 74, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para incluir disposição contida no seu inciso II,
determinando que o direito à pensão se conta a partir
da data do requerimento, quando requerida após o
prazo de 30 (trinta) dias.
Assim, a família enlutada, com dependentes do
segurado falecido ainda consternados com o ocorrido, deixa, em muitos casos, de encaminhar imediatamente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
a documentação necessária para a concessão do benefício da pensão, perdendo com isso, o direito a percepção do benefício entre a data do óbito e a data do
efetivo requerimento.
Além disso, a burocracia do INSS exige uma
série de documentos que nem sempre podem ser
providenciados no prazo de trinta dias, fazendo com
que os dependentes do segurado falecido deixem de
receber o benefício da pensão neste interstício de
tempo.
As pessoas humildes, com pouca instrução, residentes em locais distantes, no interior do Brasil, e
com dificuldades de se locomover até o posto do
INSS da cidade mais próxima para requerer o benefício, também são penalizados pela regra do inciso II,
do art. 74 da Lei nº 8.213, de 1991.
Não podemos concordar que se retire o pão da
boca dos dependentes do segurado falecido, por
mero capricho da lei. A natureza jurídica dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social é
de cunho alimentar, portanto imprescindível durante o
período de trinta ou mais dias.
A pensão civil dos servidores públicos federais,
por exemplo, regulamentada pelo art. 215, da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, não admite esta
hipótese, conforme se depreende de seu texto, verbis:
Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal
de valor correspondente ao da respectiva
remuneração ou provento, a partir da data
do óbito, observado o limite estabelecido no
art. 42.
No caso dos servidores, o benefício é sempre
retroativo à data do óbito e não da data do requerimento, razão suficiente para que seja estabelecido
tratamento isonômico entre situações correspondentes.
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Em face destes argumentos, solicitamos aos
nossos nobres pares, apoio para aprovação deste
projeto de lei, como medida de inteira Justiça.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2003. –
Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.
Publicação consolidada da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, determinada pelo art. 12 da Lei nº
9.528, de 10 de dezembro de 1997
O Presidente Da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
SUBSEÇÃO VIII
Da Pensão por Morte
Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada
pela Lei nº 9.528 de 10-12-97)
I – do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; (Inciso incluído pela Lei nº 9.526, de
10-12-97)
II – do requerimento, quando requerida após o
prazo previsto no inciso anterior; (Inciso incluído pela
Lei nº 9.528, de 10-12-97)
III – da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Inciso incluído pela Lei nº 9.528, de 10-12-97)
....................................................................................
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.
Publicação consolidada da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, determinada pelo art. 13 da Lei
nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997.
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O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
SEÇÃO VII
Da Pensão
Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes
fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a
partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no art. 42.
....................................................................................
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera dispositivos das Leis Nºs
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa)
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 62 DE 2003
Cria a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os arts. 72 e 77 da Resolução Nº 93, de
1970 (Regimento Interno do Senado Federal), passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.72. ..................................................
..............................................................
I – Comissão de Assuntos Econômicos
– CAE;
II – Comissão de Assuntos Sociais –
CAS;
III – Comissão de Ciência e Tecnologia
– CCT;
IV – Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania – CCJ;
V – Comissão de Educação – CE;
VI – Comissão de Fiscalização e Controle – CFC;
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VII – Comissão de Legislação Participativa -CLP;
VIII – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE;
IX – Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura – CI. (NR)”
“Art. 77.
..............................................................
I – Comissão de Assuntos Econômicos, 27;
II – Comissão de Assuntos Sociais, 29;
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IV – política de incentivo à pesquisa,
ensino e extensão na área de ciência e tecnologia;
V – criações científicas e tecnológicas.”
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o inciso V do art. 102 do Regimento Interno do Senado Federal.
Justificação

III – Comissão de Ciência e Tecnologia, 19;
IV – Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, 23;
V – Comissão de Educação, 27;
VI – Comissão de Fiscalização e Controle, 17;
VII – Comissão de Legislação Participativa, 19;
VIII – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 19;
IX – Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, 23.
..............................................................
§ 2º Cada Senador poderá integrar
três comissões como titular e três como suplente. (NR)”
Art. 2º O Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar acrescido do seguinte art. 100-A:
“Art. 100-A. A Comissão de Ciência e
Tecnologia compete opinar sobre proposições pertinentes aos seguintes assuntos:
I – planejamento e acompanhamento
da política científica e tecnológica, apoio e
estímulo à pesquisa científica e à inovação
tecnológica;
II – desenvolvimento científico e tecnológico, em particular nas áreas de informática, robótica, automação, biotecnologia, clonagem, transgenia, bioética e pesquisa aeroespacial;
III – energia nuclear e atividades nucleares de qualquer natureza, assim como
transporte e utilização de materiais radioativos;

O desenvolvimento científico e tecnológico tornou-se, nas últimas décadas, fator determinante do
progresso econômico e social de uma nação. Ganham importância, em todo o mundo, as decisões estratégicas que as sociedades logram tomar relativas à
adoção de políticas de incentivo à aquisição de novos
conhecimentos científicos e à inovação tecnológica,
decisões essas capazes de repercutir profundamente
na sua capacidade de gerar competitividade nos intercâmbios internacionais, seja de produtos industrializados, seja de sua produção agrícola, ou até mesmo
do setor de serviços. A globalização dos mercados
obriga as economias nacionais a serem mais competitivas, e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras constitui diferencial de fundamental importância.
Em função disso, surge a necessidade de se debater com profundidade as políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico em
nosso país. Essas discussões já ocorrem em diversos
segmentos da sociedade civil brasileira: em universidades, organizações não-governamentais, entidades
de classe e órgãos da administração pública.
O Senado Federal não pode ficar alheio a essa
discussão. Além de contribuir para o debate já existente, é preciso que esta Casa do Legislativo, ao debruçar-se sobre matérias que tratem do assunto, o faça
com profundidade e acerto. Para isso, incumbe-lhe criar fórum de discussão especializado para o tema.
Propomos, assim, a criação de uma Comissão
Permanente de Ciência e Tecnologia. Esse colegiado, a ser composto por dezenove titulares e dezenove suplentes, terá a atribuição de opinar sobre matérias referentes ao planejamento e acompanhamento
da política científica e tecnológica e ao apoio e estímulo à pesquisa científica e à inovação tecnológica,
bem como de examinar questões atinentes ao desenvolvimento científico e tecnológico do País, com ênfase em temas como informática, automação, robótica,
biotecnologia, clonagem, transgenia, bioética, ener-
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gia nuclear, materiais radioativos e pesquisa aeroespacial, entre outros.
Temos a convicção de que a criação da comissão permanente, aqui proposta, propiciará ao Senado Federal os meios necessários para contribuir de
forma significativa para debate de tamanha relevância para o País. Por esse motivo, apresentamos o
presente projeto de resolução, certa de que contará
com a aprovação de nossos nobres pares.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2003. –
Senadora Fátima Cleide.
LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
....................................................................................
Das Comissões Permanentes e Temporárias
Art. 71. O Senado terá comissões permanentes
e temporárias (Constituição, art. 58).
Art. 72. As comissões permanentes, além da
Comissão Diretora, são as seguintes:
I – Comissão de Assuntos Econômicos – CAE;
II – Comissão de Assuntos Sociais – CAS;
III – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ;
IV – Comissão de Educação – CE;
IV-A – Comissão de Fiscalização e Controle –
CFC;
V – Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE;
VI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura –
CI.
Art. 73. Ressalvada a Comissão Diretora, cabe
às comissões permanentes, no âmbito das respectivas competências, criar subcomissões permanentes
ou temporárias, até o máximo de quatro, mediante
proposta de qualquer de seus integrantes.
§ 1º Ao funcionamento das subcomissões aplicar-se-ão, no que couber, as disposições deste Regimento relativas ao funcionamento das comissões
permanentes.
§ 2º Os relatórios aprovados nas subcomissões
serão submetidos à apreciação do Plenário da respectiva comissão, sendo a decisão final, para todos
os efeitos, proferida em nome desta.
Art. 74. As comissões temporárias serão:
I – internas – as previstas no Regimento para finalidade específica;
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II – externas – destinadas a representar o Senado em congressos, solenidades e outros atos públicos;
III – parlamentares de inquérito – criadas nos
termos do art. 58, § 3º, da Constituição.
Art. 75. As comissões externas serão criadas
por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Senador ou comissão, ou por proposta do Presidente.
Parágrafo único. O requerimento ou a proposta
deverá indicar o objetivo da comissão e o número dos
respectivos membros.
Art. 76. As comissões temporárias se extinguem:
I – pela conclusão da sua tarefa, ou
II – ao término do respectivo prazo, e
III – ao término da sessão legislativa ordinária.
§ 1º É lícito à comissão que não tenha concluído
a sua tarefa requerer a prorrogação do respectivo
prazo:
I – no caso do inciso II, do caput, por tempo determinado não superior a um ano;
II – no caso do inciso III, até o término da sessão
legislativa seguinte.
§ 2º Quando se tratar de comissão externa, finda a tarefa, deverá ser comunicado ao Senado o desempenho de sua missão.
§ 3º O prazo das comissões temporárias é contado a partir da publicação dos atos que as criarem,
suspendendo-se nos períodos de recesso do Congresso Nacional.
§ 4º Em qualquer hipótese o prazo da comissão
parlamentar de inquérito não poderá ultrapassar o período da legislatura em que for criada.
CAPÍTULO II
Da Composição
Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos titulares da Mesa, tendo as demais comissões permanentes o seguinte número de membros:
I – Comissão de Assuntos Econômicos, 27;
II – Comissão de Assuntos Sociais, 29;
III – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 23;
IV – Comissão de Educação, 27;
IV-A – Comissão de Fiscalização e Controle, 17;
V – Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, 19;
VI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 23.
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§ 1º O membro da Comissão Diretora não poderá fazer parte de outra comissão permanente.
§ 2º Cada Senador somente poderá integrar
duas comissões como titular e duas como suplente.
Art. 78. Os membros das comissões serão designados pelo Presidente, por indicação escrita dos
respectivos líderes, assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional das representações
partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação
no Senado Federal (Constituição, art. 58, § 1º).
....................................................................................
Art. 102. À Comissão de Educação compete
opinar sobre proposições que versem sobre:
I – normas gerais sobre educação, cultura, ensino e desportos, instituições educativas e culturais, diretrizes e bases da educação nacional, salário-educação;
II – diversão e espetáculos públicos, criações
artísticas, datas comemorativas e homenagens cívicas;
III – formação e aperfeiçoamento de recursos
humanos;
IV – comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens;
V – criações científicas e tecnológicas, informática, atividades nucleares de qualquer natureza,
transporte e utilização de materiais radioativos, apoio
e estímulo à pesquisa e criação de tecnologia;
VI – outros assuntos correlatos
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que serão lidas pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Romeu Tuma.
São lidas as seguintes
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2003
Modifica o art. 52 da Constituição
Federal, estabelecendo a obrigatoriedade
de aprovação prévia do Senado Federal
para a criação de unidades federais de
conservação da natureza.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
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tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:
Artigo único. O art. 52 da Constituição Federal
passa a vigorar com o acréscimo do seguinte inciso:
“Art. 52. .................................................
..............................................................
XV – aprovar previamente proposta do
Presidente da República para a criação de
unidades federais de conservação da natureza.
....................................................(NR)”
Justificação
A criação de unidades de conservação da natureza, instrumento imprescindível para a defesa do
meio ambiente, tem sua importância reconhecida
pela Constituição Federal quando ela determina, em
seu art. 225, que cabe ao poder público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes, a serem especialmente protegidos (...). São áreas que devem permanecer intocadas
ou submetidas a restrições de uso, em face da alta relevância dos benefícios ambientais por elas prestados, em termos de manutenção da diversidade biológica, da sobrevivência de espécies ameaçadas de
extinção, da proteção do solo e dos recursos hídricos,
de base permanente de recursos naturais para a promoção do desenvolvimento, de proteção de áreas naturais dotadas de grande beleza cênica.
A imprescindível regulamentação desse dispositivo constitucional envolveu grande mobilização de
vastos segmentos da sociedade brasileira, esforço
coroado de êxito ao ser promulgada a Lei nº 9.985, de
18 de julho de 2000, que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Simultaneamente, tem havido, em anos recentes, notável incremento no número de áreas protegidas, fato
que representa avanço inegável na luta em defesa do
meio ambiente e que deve ser saudado por toda a sociedade brasileira.
Todavia, esse processo tem, lamentavelmente,
gerado sérias preocupações, pela evidência de que
tais unidades têm se multiplicado de forma descontrolada. Esse processo tem privado a maioria dos estados, especialmente na região Norte, de vastas parcelas de seu território, impedindo ou limitando severamente a utilização de recursos naturais que poderiam
contribuir, de forma expressiva, para o desenvolvimento econômico e social e para a redução das desigualdades regionais. Essa tendência representa o abandono de uma visão equilibrada de desenvolvimento sus-
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tentável, no qual se busca conciliar o crescimento econômico com a imprescindível defesa do meio ambiente, rumo a posições extremadas que se manifestam
em propostas de criação indiscriminada de unidades
de conservação, ignorando demandas sociais prementes nas áreas de emprego e geração de renda.
Esses sérios riscos manifestam-se, sobretudo,
na esfera federal, frente às evidências de que o Poder
Executivo tem proposto a criação de unidades de
conservação, sem atentar, devidamente, para os graves prejuízos lançados sobre os estados onde elas
estarão localizadas. Assim, no afã de gerar, para todo
o País, benefícios ambientais de relevância muitas
vezes questionável, lançam-se, sobre esses estados,
um pesado ônus, privando suas populações de oportunidades para a urgente superação do subdesenvolvimento. Ao mesmo tempo, compromete-se o equilíbrio da Federação.
Urge corrigir tais distorções, fato que justifica
que o Senado Federal, casa do Congresso Nacional
que representa os estados, detenha a prerrogativa de
examinar, previamente, as propostas emanadas do
Poder Executivo destinadas à criação de unidades federais de conservação da natureza.
Pela importância e urgência do tema, contamos
com o apoio de nossos pares.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2003. –
Senador Gerson Camata – Maria do Carmo Alves –
Juvêncio da Fonseca – Valdir Raupp – Osmar Dias
– Roberto Saturnino – Ideli Salvatti – João Capiberibe – Fátima Cleide – João Ribeiro – Leomar Quintanilha – Ney Suassuna – Papaléo Paes – João
Batista Motta – Ramez Tebet – Mão Santa – Álvaro
Dias – Eduardo Siqueira Campos – Luiz Otávio –
Antônio Carlos Magalhães – Fernando Bezerra –
Sérgio Zambiasi – Augusto Botelho – Reginaldo
Duarte – Leonel Pavan – Patrícia Saboya Gomes –
Eurípedes Camargo – Jonas Pinheiro – Delcídio
Amaral – Demóstenes Torres – Paulo Paim.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 87, DE 2003
Altera o artigo 89 do Ato das Disposições Constitucionais.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:
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Art. 1º O artigo 89 do Ato das Disposições Constitucionais passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia, que comprovadamente se encontravam no exercício regular de suas funções
prestando serviço àquele ex-território na
data que foi transformado em Estado, bem
como os servidores públicos, civis e militares, admitidos por força de lei federal ou estadual, mas que foram custeados pela
União até 31 de dezembro de 1991, constituirão quadro em extinção da administração
federal, assegurando os direitos e vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento
a qualquer título, de diferenças remuneratórias, bem como ressarcimento ou indenizações de qualquer espécie, anteriores à promulgação desta Emenda.”
Parágrafo único. Os servidores civis e militares
continuarão prestando serviço ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas,
observadas as atribuições compatíveis com o grau hierárquico, se servidor militar.
Justificação
O Estado de Rondônia criado pela Lei Complementar 41, de 22 de dezembro de 1981 e no seu Capítulo IV, conforme dispõe o art. 18 da referida lei colocou à disposição do Governo de Rondônia os servidores nomeados ou admitidos, com todos os direitos
e vantagens.
Já o capítulo V, nos diz que a Administração Federal instituirá programa especial de desenvolvimento com duração mínima de 5 anos (vide art. 34 da lei
complementar 41/81).
Os servidores públicos estaduais amparados
pelos art. 18, 22 e 29 terão as suas despesas custeadas sob responsabilidade da União até o exercício de
1991. A situação descrita permitiu que existisse situação esdrúxula, onde servidores federais e servidores
estaduais conviviam sob administração do Estado de
Rondônia e mantidos pela União.
Contudo, em caso semelhante, como o dos
ex-Territórios Federais do Amapá e Roraima que passaram à condição de Estados quando da promulgação da Constituição Federal de 1988. Porém, após 10
anos, a Emenda Constitucional nº 19 transferiu para o
quadro da União, os servidores contratos pelos Esta-
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dos até a promulgação da dita emenda, ficando os
servidores na condição de cedidos àqueles Estados.
Em Rondônia, a situação dos servidores públicos estaduais e admitidos até 31 de dezembro de
1991, não era diferente dos dois outros ex-Territórios
do Amapá e Roraima, pois a Lei Complementar nº 41,
de 22 de dezembro de 1981, é taxativa em garantir o
pagamento da União durante 10 primeiros anos, tanto
para servidores civis como para os policiais civis e militares de carreira.
Com a edição da Emenda Constitucional nº 38,
de 12 de junho de 2002, que acrescenta o artigo 89 ao
Ato das Disposições Transitórias, resolveu-se parte
dos problemas com a incorporação dos policiais militares do extinto Território Federal de Rondônia aos quadros da União, porém deixando de fora os demais servidores públicos civis daquele período, os quais já estavam contratados pelo Estado de Rondônia, por força
da Lei Complementar 41 e outras legislações federais.
Assim urge a convergência de esforços no sentido de fazer a União reconhecer a juridicidade e urgência na igualdade do tratamento dispensado, inclusive à igualdade entre os próprios servidores civis do
Estado de Rondônia com os policias militares, bem
como de demais servidores dos Estados do Amapá e
Roraima, que passaram ao quadro federal com base
na Emenda 19 e 38.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2003. –
Senadora Fátima Cleide – Eurípedes Camargo –
Eduardo Azeredo – Ana Júlia Carepa – Magno
Malta – Heloísa Helena – Augusto Botelho – Gerson Camata – Luiz Otávio – Ney Suassuna – Demóstenes Torres – Antonio Carlos Valadares –
Flávio Aires – Roberto Saturnino – Patrícia Saboya – Romeu Tuma – Serys Slhessarenko – Delcídio Amaral – Romero Jucá – José Jorge – Jorge
Bornhausen – Rodolpho Tourinho – Marco Maciel
– Maguito Vilela – Efraim Morais – Almeida Lima –
Ideli Salvatti – Sibá Machado.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 89.** Os integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia, que comprovadamente se encontravam no exercício regular de
suas funções prestando serviços àquele ex-território
na data em que foi transformado em estado, bem
como os Policiais Militares admitidos por força de lei
federal, custeados pela União, constituirão quadro
em extinção da administração federal, assegurados
os direitos e vantagens a eles inerentes, vedado o pa-
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gamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias, bem como ressarcimentos ou indenizações de
qualquer espécie, anteriores a promulgação desta
12
emenda .
Parágrafo único. Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços ao Estado
de Rondônia na condição de cedidos, submetidos às
disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações da respectiva Polícia Militar, observadas as atribuições de função compatíveis com
seu grau hierárquico.
** EC nº 38/2002.
12 Leia-se “da Emenda Constitucional nº 38/2002”.
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Brasília, 5 de outubro de 1988. – Ulysses Guimarães, Presidente – Mauro Benevides, 1º
Vice-Presidente – Jorge Arbage, 2º Vice-Presidente –
Marcelo Cordeiro, 1º Secretário – Mário Maia, 2º
Secretário – Arnaldo Faria de Sá, 3º Secretário –
Benedita da Silva, 1º Suplente de Secretário – Luiz
Soyer, 2º Suplente de Secretário – Sotero Cunha,
3º Suplente de Secretário – Bernardo Cabral, Relator Geral – Adolfo Oliveira, Relator Adjunto –
Antônio Carlos Konder Reis, Relator Adjunto –
José Fogaça, Relator Adjunto – Abigail Feitosa –
Acival Gomes – Adauto Pereira – Ademir Andrade
– Adhemar de Barros Filho – Adroaldo Streck –
Adylson Motta – Aécio de Borba – Aécio Neves –
Affonso Camargo – Afif Domingos – Afonso Arinos – Afonso Sancho – Agassiz Almeida – Agripino de Oliveira Lima – Airton Cordeiro – Airton
Sandoval – Alarico Abib – Albano Franco – Albérico Cordeiro – Albérico Filho – Alceni Guerra –
Alcides Saldanha – Aldo Arantes – Alércio Dias –
Alexandre Costa – Alexandre Puzyna – Alfredo
Campos – Almir Gabriel – Aloísio Vasconcelos –
Aloysio Chaves – Aloysio Teixeira – Aluízio Bezerra – Aluízio Campos – Álvaro Antônio – Álvaro Pacheco – Álvaro Valle – Alysson Paulinelli – Amaral
Netto – Amaury Muller – Amilcar Moreira – Ângelo
Magalhães – Anna Maria Rattes – Annibal Barcellos – Antero de Barros – Antônio Câmara – Antônio Carlos Franco – Antonio Carlos Mendes Thame – Antonio de Jesus –Antonio Ferreira – Antonio Gaspar – Antonio Mariz – Antonio Perosa –
Antonio Salim Curiati – Antonio Ueno – Arnaldo
Martins – Arnaldo Moraes – Arnaldo Prieto –
Arnald Fioravante – Arolde de Oliveira – Artenir
Werner – Artur da Távola – Asdrubal Bentes –
Assis Canuto – Átila Lira – Augusto Carvalho –
Áureo Mello – Basílio Villani – Benedicto Monteiro
– Benito Gama – Beth Azize – Bezerra de Melo –
Bocavuva Cunha – Bonifácio de Andrada – Bosco
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França – Brandão Monteiro – Caio Pompeu – Carlos Alberto – Carlos Alberto Caó – Carlos Benevides – Carlos Cardinal – Carlos Chiarelli – Carlos
Cotta – Carlos De’Carli – Carlos Mosconi – Carlos
Sant’Anna – Carlos Vinagre – Carlos Virgílio – Carrel Benevides – Cássio Cunha Lima – Célio de
Castro – Celso Dourado – César Cals Neto – César
Maia – Chagas Duarte – Chagas Neto – Chagas
Rodrigues – Chico Humberto – Christóvam Chiaradia – Cid Carvalho – Cid Sabóia de Carvalho –
Cláudio Ávila – Cleonâncio Fonseca – Costa Ferreira – Cristina Tavares – Cunha Bueno – Dalton
Canabrava – Darcy Deitos – Darcy Pozza – Daso
Coimbra – Davi Alves Silva – Del Bosco Amaral –
Delfim Netto – Délio Braz – Denisar Arneiro – Dionísio Dal Pra – Dionísio Hage – Dirce Tutu Quadros – Dirceu Carneiro – Divaldo Suruagy – Djanal
Gonçalves – Domingos Juvenil – Domingos Leonelli – Doreto Campanari – Edésio Frias – Edison
Lobão – Edivaldo Motta – Edme Tavares – Edmilson Valentim – Eduardo Bonfim – Eduardo Jorge
– Eduardo Moreira – Egidio Ferreira Lima – Elias
Murad – Eliel Rodrigues – Eliézer Moreira – Enoc
Vieira – Eraldo Tinoco – Eraldo Trindade – Erico
Pegoraro – Ervin Bonkoski.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos)
– As propostas de emenda à Constituição que acabam
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes
do art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias serão despachadas à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 1.138, DE 2003
Retirada de Projeto.
Excelentíssimo Senhor Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nos termos do art. 256, do Regimento Interno,
requeiro a retirada, em caráter definitivo, da Proposta de Emenda à Constituição nº 79, de 2003.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2003. –
Senador Juvêncio da Fonseca.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – O requerimento lido será publicado e incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes
Ofício GAB-306/I Nº 85/03
Brasília, 12 de novembro de 2003
Assunto: Substituição de parlamentar
Excelentíssimo Sr Presidente,
Com os meus cumprimentos, dirijo-me a Vossa
Excelência para solicitar a substituição do Deputado
Dr. Ildeu Araújo, pelo Deputado Dr. Elimar Máximo
Damasceno, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, na qualidade de suplente.
Atenciosamente, – Dr. Enéas Carneiro Deputado Federal, Líder do PRONA.
Of.LID/PPS Nº 409/03
Brasília, 12 de novembro de 2003
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Colbert
Martins –PPS/BA, para integrar a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização como
membro suplente, em substituição ao Deputado
Athos Avelino – PPS/MG
Atenciosamente, – Deputado Roberto Freire,
Líder do PPS.
Of/GAB/I/Nº 1.014
Brasília, 12 de novembro de 2003
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Tadeu Filippelli passa a participar, na qualidade de Titular, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao Deputado
Darcísio Perondi.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 129, DE 2003
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 129, de 2003, que abre, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito
extraordinário no valor R$2.300.000.000,00,
para os fins que especifica.
A Mesa comunica ao Plenário que, não tendo
havido acordo para votar o item 1, a pauta fica trancada. Em conseqüência, todas as deliberações legislativas da Casa estão sobrestadas.
São os seguintes os itens sobrestados:
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 25, DE 2003
(Proveniente da Medida Provisória nº 130, de 2003)
Discussão, em turno único, Projeto de
Lei de Conversão nº 25, de 2003, que a dispõe sobre a autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento, e dá
outras providências.
3
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 27, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 27, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador José Jorge, que
altera o § 8º do art. 62 da Constituição Federal para determinar que as medidas provisórias terão a sua votação iniciada, alternadamente, na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.149, de
2003, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Magalhães.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 16, de 2002 (nº
135/99, na Casa de origem), que torna obri-
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gatório o registro dos casos de desnutrição
pela rede de saúde e o envio desses dados
ao Ministério da Saúde e às Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde, para fins
estatísticos e de adoção de políticas públicas de saúde.
Pareceres sob nºs 1.484 e 1.485, de
2003, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador
Flávio Arns, favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1
e 2-CCJ.
5
REQUERIMENTO Nº 996, DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº 996, de 2003, do Senador Jonas
Pinheiro, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1997,
com o Projeto de Lei do Senado nº 68, de
2001, por regularem a mesma matéria.
6
REQUERIMENTO Nº 1.010, DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.010, de 2003, do Senador Aloizio Mercadante, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
17, de 2001 e 181, de 2002, por regularem
a mesma matéria.
7
REQUERIMENTO Nº 1.011, DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.011, de 2003, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Resolução do Senado nºs 30 e
45, de 2003, por regularem a mesma matéria.
8
REQUERIMENTO Nº 1.012, DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.012, de 2003, do Senador Aloízio
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 174, de 2003, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos.
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9
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado nº 624, de
1999, de autoria do Senador Eduardo Siqueira Campos, que autoriza o Poder Executivo a constituir a Fundação Universidade
Federal do Tocantins.
Pareceres pela prejudicialidade da matéria sob nºs 1.522 e 1.523, de 2003, das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Marcelo Crivella, e de Educação, Relator: Jonas Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Está, portanto, encerrada a Ordem do Dia.
Retornamos à lista de oradores.
A Presidência deseja destacar a presença, na
Tribuna de Honra do Senado, do Dr. Rubem Paulo da
Carvalho Paturi Filho, Superintendente da Polícia Federal do Estado do Tocantins. Também aproveita
para parabenizar a Polícia Federal do Brasil inteiro
pela aprovação, na data de hoje, de emenda ao Orçamento da União, no valor de R$100 milhões, de autoria do nobre Senador João Ribeiro, para reequipamento da Polícia Federal deste País.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Concedo a palavra ao primeiro orador, nobre
Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente desta
Casa, Senador pelo Partido dos Trabalhadores, do
Rio Grande do Sul.
Em seguida, falará o nobre Senador José Maranhão, do PMDB pelo Estado da Paraíba.
S. Exª o Senador Paulo Paim dispõe de até 50
minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, meu discurso, na manhã de hoje, início de tarde, tratará do Fundef, como autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Embora já tenha falado, na última quinta-feira,
sobre essa situação, fui procurado no meu gabinete
pelo Deputado Eduardo Barbosa, que é o autor do
projeto, conversei muito com o Senador Flávio Arns,
que é o Relator da matéria, e todos estávamos perplexos com o veto a um projeto tão importante, que
traz benefício às pessoas com deficiência.
Felizmente, Sr. Presidente, percebemos que o
Presidente Lula já tomou uma medida adequada, correta, correspondendo à expectativa de milhões de
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brasileiros que atuam nessa área e, com certeza absoluta, às pessoas portadoras de deficiência.
Tanto quanto os Senadores Flávio Arns e Romeu Tuma, lamento o veto por dois motivos. Em primeiro lugar, porque aprendi, ao longo da minha vida,
que acordo deve ser cumprido, e essa matéria foi
aprovada, por unanimidade, na Câmara e no Senado,
com o aval do Governo.
Quando aprovamos, aqui, o Estatuto do Idoso,
de nossa autoria, o Ministro da Saúde, no mesmo dia
da sanção, começou a questionar o artigo do Estatuto
que dizia que os planos de saúde não poderiam discriminar os idosos com uma mensalidade acima daquela que é cobrada dos segmentos abaixo de 60
anos. Naquela oportunidade, eu dizia que o Ministro
estava equivocado porque ninguém aprova matérias,
por unanimidade, aqui no Congresso, na Câmara e
no Senado, sem o aval do Governo.
Esse projeto garante R$8 milhões anuais para
atender, infelizmente, milhões de pessoas – conforme o IBGE, são 24,5 milhões. Claro que nem todos
estão nesse programa, são casos específicos – o que
não significa nada.
Temos que admitir, portanto, que há uma falta
de articulação entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Por isso, estamos com uma série de problemas. Lembrei aqui o Estatuto do Idoso, poderia lembrar a questão da MP da Cofins, poderia lembrar o
caso “90 anos – Berzoini”, poderia lembrar dos transgênicos. E como não lembrar a reforma da previdência? Repito, a minha posição é a mesma desde quando a reforma chegou aqui na Casa, há seis ou sete
meses: como está, é impossível ser aprovada. Não
mudei uma vírgula. Continuo exatamente com a mesma posição.
Mas, voltando à questão das pessoas portadoras de deficiência, é dado o aval do Governo para a
aprovação da matéria, o projeto é aprovado na Câmara e no Senado, por unanimidade, e depois o Presidente Luís Inácio Lula da Silva, que está voltando
do exterior, é chamado a vetar, criando um constrangimento desnecessário a Sua Excelência.
Felizmente, o Presidente já tomou todas as medidas para que, no mais tardar na próxima semana,
seja editada uma medida provisória.
Sr. Presidente, como sou muito ligado às pessoas portadoras de deficiência, repito o exemplo que
considero positivo e de que tenho orgulho apesar de
saber que outras pessoas também o adotam: há cinco pessoas portadoras de deficiência no meu gabine-
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te e que fazem um belo trabalho. Três desses servidores são cegos.
A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com
muita satisfação, ouço V. Exª, Senadora Ana Júlia.
A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Senador Paulo Paim, li no Jornal do Senado a declaração do Presidente da Comissão de Educação, Senador Osmar Dias. Com certeza, não é simples fazer a
sociedade entender o problema. A sociedade só consegue ver que se tratou de um veto a uma ação positiva para os deficientes. O que a sociedade não sabe é
que quatro Ministérios deram pareceres contrários ao
projeto, porque ele tinha erros e vícios legislativos
que o tornavam passível de ser vetado. Penso que o
erro do Governo foi ter proferido o veto com uma única justificativa – a meu ver, a pior delas –, que foi a do
Ministério da Fazenda. Eu só queria dividir essa responsabilidade do erro, pois concordo com V. Exª
quando diz que falta articulação entre nós. Tanto faltou articulação que aprovamos aqui um projeto apesar do alerta do Senador José Jorge e de vários outros Senadores, de que corria risco, porque continha
erros legislativos. Então, a sociedade não sabe que
também acabamos cometendo um erro, sim, muitas
vezes pelo desconhecimento total das implicações de
um ou outro artigo. Mas, na verdade, o projeto também continha erro, Senador. Não quero isentar ninguém de erro aqui, nem nos isentar também da nossa
responsabilidade nesse assunto. Parabenizo o Presidente Lula por ter demonstrado seu compromisso de,
ao cometer um erro, ser humilde e reconhecê-lo. Isso
é fundamental para pessoas públicas. A pessoa que
não tem humildade não consegue exercer cargo público. O Presidente, humildemente, reconheceu os erros do projeto, admitiu que tais erros poderiam dar
margem a esses problemas, mas, mesmo assim, tomou a decisão de resolver a questão, o que é importante. O atendimento é fundamental, mas não poderia
ter sido aprovado daquela forma como foi no Fundef.
Repito, parabenizo o Presidente Lula e reconheço
que o erro também foi nosso. Registro, como V. Exª já
fez, o compromisso do Presidente de, imediatamente,
resolver essa situação.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora Ana Júlia, V. Exª colabora com o meu pronunciamento e reafirma tudo o que eu estava dizendo. Ninguém aprova nesta Casa um único projeto por unanimidade se não tiver o aval do Governo. O Presidente
Lula, ao retornar, foi quem ficou com a carga pesada
nas costas e teve que vetar o projeto. Houve erro dos
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Ministérios, sim, quando permitiram que esta Casa o
aprovasse sem nenhuma correção. Ninguém aprova
nada aqui sem o aval dos respectivos Ministérios,
mas o encaminhamento dado pela nossa Liderança
foi por unanimidade, aprovando-se o projeto.
Estou aqui em defesa do Presidente Lula. Para
mim, o Presidente da República entrou de graça nessa situação e sofreu o desgaste desnecessário de ter
que vetar, como queriam que ele vetasse, o Estatuto
do Idoso. Ele ligou para mim às 11 horas da noite e
me afirmou: “Não vetarei a proposta, porque entendo
que é correta e justa. Amanhã sai no Diário Oficial”.
E saiu.
A minha posição é de reconhecimento de que o
Presidente Lula não pode ser prejudicado por um erro
dos Ministérios, que acabaram permitindo tal situação. Não acredito que o nosso Líder, a quem respeito
muito, os Líderes Aloizio Mercadante e Tião Viana dariam seu aval para aprovação desse projeto se não
houvesse o entendimento dos Ministérios correspondentes. Não consigo aceitar tal hipótese.
Sr. Presidente, quando recebi o aparte da Senadora Ana Júlia, eu dizia que tenho muito orgulho em
mencionar que trabalho com cinco pessoas portadoras de deficiência. E quem escreveu este discurso foram eles. Não foi o Paulo Paim quem o escreveu.
Passo a ler pelo menos parte do discurso que eles escreveram para mim para esta manhã.
Como sabemos, durante muitos séculos, as
pessoas com deficiência sempre estiveram à margem
das políticas de Estado. Na Idade Antiga, por exemplo, era o próprio Estado que incentivava as famílias a
exterminarem seus deficientes, por entender que essas pessoas não colaboravam com o progresso da
humanidade, além de desfrutarem da alimentação
escassa da época e dos benefícios produzidos pela
comunidade.
Os hebreus consideravam que os portadores de
alguma deficiência, física ou mental, teriam impureza
ou pecado. A deficiência seria uma punição de Deus.
Na Grécia, onde as crianças pertenciam ao
Estado, ao Conselho de Anciãos cabia examiná-las
ao nascer e decidir se teriam alguma utilidade para o
trabalho ou para a guerra. As consideradas disformes
eram jogadas do alto do Taigeto , abismo com mais
de 2.400 metros de altura, bem próximo de Esparta.
Já Aristóteles pontificava que “é mais fácil ensinar uma pessoa com deficiência a desempenhar uma
tarefa útil do que sustentá-la como indigente”, definindo que era preferível dar educação – esse é o objetivo
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do Fundef – e trabalho aos portadores de deficiência
a dar a eles óbolos.
Na Idade Média, os portadores de deficiência
eram considerados possuidores de poderes especiais oriundos de bruxas, demônios e outras divindades
malignas. Por esse motivo, tinham pouca chance de
sobreviver.
A reação data dessa época, quando os senhores feudais e governantes, em parceria com a Igreja
Católica, criavam então abrigos para que essas pessoas começassem a saber ganhar o pão. Essa idéia
ganha corpo, e os deficientes passaram então a ser
assistidos pelo Estado e por parte da sociedade.
Ora, o veto ao projeto – dizem aqui os meus assessores, que são deficientes – que destinava recursos do Fundef a entidades que se dedicam à educação das pessoas deficientes vai de encontro ao que já
se começou a fazer na Idade Média, quando o Estado
e a sociedade passaram a se responsabilizar pela inclusão social dessas pessoas – estou sendo muito
claro: não julgo que a situação seja de responsabilidade do Presidente Lula.
O Brasil já dispensou melhor tratamento a seus
deficientes. Inspirado pelo modelo europeu, D. Pedro
II determinou a construção de três organizações: o
Imperial dos Meninos Cegos, o Instituto dos Surdos-Mudos e o Asilo dos Inválidos, este último criado
por influência da Guerra do Paraguai e mantido pelo
Estado, destinado àqueles que ficaram deficientes
devido à guerra.
O mais recente censo do IBGE aponta que 24,5
milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de
deficiência, o que totaliza 14,5% da população. E,
apesar de o País dispor de enorme e larga legislação
assegurando direitos à pessoa portadora de deficiência, o Poder Público ainda não está consciente da sua
responsabilidade na aplicação dessas garantias em
todas as áreas de ação do Estado. O veto em questão
é a prova de que temos de refletir, com profundidade,
políticas públicas para as pessoas portadoras de deficiência.
O corte de R$8,7 milhões dos recursos que seriam destinados à educação das pessoas portadoras
de deficiência daria a impressão à sociedade, se o
Presidente Lula não tivesse rapidamente agido e editado uma medida provisória, de que estaríamos jogando para um segundo plano política que deveria
ser prioritária. Sabemos que a educação é a porta de
entrada para a cidadania do ser humano e que a cifra
cortada, além de insignificante, não daria para atender 1% das matrículas no ensino fundamental e médio que deveriam ser garantidas pela União.
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O argumento utilizado para o veto de que o projeto contraria o interesse público é inaceitável. Nenhum argumento resiste. Ora, se os senhores feudais
já se preocupavam com seus deficientes, por que a
sociedade brasileira não iria preocupar-se com quase
15% da sua população?
Sr. Presidente, antes de dar continuidade ao
meu discurso, que foi escrito por pessoas portadoras
de deficiência, passarei a palavra ao nobre Senador
Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Paulo
Paim, eu queria ter a sensibilidade do Senador Tuma:
sua indignação o fez chorar. É como disse Che Guevara: “se és capaz de tremer de indignação por uma
injustiça em qualquer lugar do mundo, és um companheiro”. Mas queria dizer que o seu Estado, Senador
Paulo Paim, o Rio Grande do Sul, é grandioso, seja
por sua história, seja por políticos como Getúlio, homem que criou as garantias de trabalho; João Goulart, o pacificador, homem da paz, que, por duas vezes, evitou a guerra civil; Alberto Pasqualini; Mauá, o
maior dos brasileiros trabalhadores; e o Senador Pedro Simon, o grandioso, símbolo maior vivo do meu
Partido. É um povo ímpar. Mas nenhum excede V.
Exª. Sinto-me enriquecido pela presença de V. Exª,
que participou das lutas mais belas desta Casa. A luta
pelo salário mínimo de US$100 é a sua cara; o Estatuto do Idoso é uma benção de Deus, a nos fazer reviver a imagem de nossos pais; o combate em defesa
dos deficientes e do serviço público. V. Exª pode até
não chegar à Presidência da República, como Luiz
Inácio Lula da Silva – nós fizemos Sua Excelência
Presidente –, mas está guardado já pelo que fez. Não
precisa nem fazer mais. Rui Barbosa não atingiu a
Presidência da República, mas é respeitado, assim
como Ulysses Guimarães. É esse o testemunho que
quero dar da sua liderança. Apresento-me como
aquele que ajudou Cristo, quando o viu tombar na via
sacra, nas dificuldades. Quero ser o seu Sirineu nessa luta pelos mais pobres, mais humildes, mais necessitados, mais sofridos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, agradeço e, na verdade, percebo, nas
suas palavras, solidariedade ao nosso povo, a nossa
gente. Excelente orador, V. Exª, com maestria, demonstra a grandeza daqueles homens que têm compromisso, efetivamente, com um mundo melhor para
todos. Por isso, é com alegria que incorporo ao meu
pronunciamento seu aparte tão generoso a este humilde Senador, lá do interior do meu Rio Grande do
Sul – plagiando V. Exª, que diz: “do meu Piauí”. Senador Mão Santa, estou feliz com a decisão do Presi-
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dente Lula de editar a medida provisória; sei que ela
sairá na semana que vem.
Para encerrar, quero dizer que haverá, aqui, um
grande debate sobre a reforma da Previdência. Mais
uma vez, insisto: quem pensa que a reforma da Previdência já está aprovada no Senado – essa é a impressão
que se passa – está muito enganado. Não está aprovada
a reforma da Previdência, nem a reforma tributária.
Desta tribuna, há cerca de um mês, eu disse: se
quiserem fatiar a reforma tributária, terão que fatiar,
também, a reforma da previdência. Garantiram-me,
com um documento por escrito, que tenho em mãos:
a reforma tributária não será fatiada. O documento repudia a idéia de fatiar qualquer emenda constitucional. No entanto, percebo que há um movimento meio
encabulado no sentido de fatiar a reforma tributária; já
levanto a possibilidade, então, de que se vá para outra PEC paralela.
Afirmo, Sr. Presidente, com muita tranqüilidade,
no campo dos direitos iguais, que não aceito pesos e
medidas diferentes. O tratamento que derem para a
reforma tributária terão que dar também para a reforma da Previdência. Não sei baseado em que esta
Casa vai agir; não podemos ter para cada momento
posições totalmente diferentes em relação, pelo menos, à tramitação da matéria na Casa.
E mais, Sr. Presidente: ainda acredito muito em
um processo de negociação. Senador Romeu Tuma,
sei que V. Exª ainda ontem insistiu na mesma tese: de
se construir um grande entendimento para as reformas, mesmo no mérito da reforma da Previdência.
Até o momento, infelizmente, essa negociação não
está avançando.
Todos nós sabemos que não existe tempo hábil
para votar a PEC nº 67 e, ainda, a PEC nº 77. Votar
uma até o fim do ano já será difícil. Se não houver
uma grande boa vontade deste Plenário, não se aprovará nem a PEC nº 67. Calculamos, então, que aprovar a PEC nº 77 é humanamente impossível. Não estou duvidando da boa vontade de quem pensou em
aprová-la, não é essa a minha intenção; apenas afirmo que isso é impossível, como o é construirmos um
acordo com base na PEC nº 67 e na reforma tributária. Imaginem V. Exªs se surgir, agora, uma paralela
também para a reforma tributária.
Vou continuar até o último minuto, Senador Mão
Santa. V. Exª conhece as minhas posições. Que ninguém diga que radicalizamos, que não aceitamos dialogar, que não quisemos o entendimento. Ora, até o
momento, não foi acatada nenhuma emenda à PEC
nº 67, das 336 apresentadas. É impossível! Ontem,
recorri a alguns Assessores da Casa, que me falaram
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que, em 1998, na chamada Emenda nº 20, oriunda do
Executivo, no Governo do ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso, a Câmara dos Deputados – eu estava lá – fez uma colcha de retalhos semelhante a
esta que aqui chegou. E foi o Senado da República –
V. Exª era o Presidente na época, Senador Antonio
Carlos Magalhães – que salvou a redação da Emenda nº 20, porque fez um substitutivo que tirou muita
maldade vinda da Câmara devido à confusão da redação que lá foi dada. O substitutivo voltou para a Câmara, foi aprovado e depois sancionado. Posso até
discordar, mas reconheço – ontem, os Assessores do
Senado me mostravam – que o Senado qualificou em
muito o projeto oriundo da Câmara naquela oportunidade, depois de um longo debate.
Na PEC nº 67, da reforma da previdência, há problemas seriíssimos que vieram da Câmara, senão não
teriam sido apresentadas 338 emendas, pois Senador
não está fazendo emendas de brincadeira, movimentando a assessoria da Casa, a assessoria de gabinetes. Se há 338 emendas é porque há problemas.
É inadmissível que não se aceite mudar uma
vírgula e sem acordo, repito, ninguém aqui tem 49 votos.
Senador Antonio Carlos Magalhães, citei seu
nome porque, ontem, V. Exª presidia o Congresso
quando foi construído esse grande acordo que melhorou muito, para os trabalhadores, a proposta oriunda da Câmara dos Deputados. Pretendo trazer para a
tribuna, no momento adequado, o que a Câmara e o
Senado na época aprovaram, e ninguém morreu por
haver o retorno da peça para a Câmara dos Deputados.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
V. Exª, com a capacidade e, sobretudo, com a coerência de sempre, ocupa a tribuna. Eu ouvia, ainda há
pouco, do gabinete, o seu discurso e vim para dar-lhe
o meu aplauso pela sua coerência e correção. V. Exª
e eu viemos da Câmara e acho que aquela Casa
está-se colocando na posição difícil – e acreditei que
o Presidente João Paulo pudesse mudar essa situação – de querer se confrontar com o Senado, o que
não é bom para o Congresso Nacional e muito menos
para a Câmara. Se nós queremos aperfeiçoar, não
tem por que a Câmara reagir a esse aperfeiçoamento.
Seria o contrário se nós, evidentemente, não tomássemos as medidas de comum acordo com a Câmara,
mas o fazemos de maneira que cada Casa do Congresso tenha a sua atuação para melhorar as matérias vindas ou oriundas do Executivo ou do próprio
Congresso. Se é indispensável uma harmonia entre
os Poderes, que dirá dentro do próprio Poder. Portan-
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to, V. Exª é um homem qualificado como poucos para
fazer um trabalho nesse sentido. O que queremos,
aqui, é melhorar. Ninguém está contra o Governo
nem quer impedir a votação. Agora, às vezes, impedir
uma votação é um serviço ao País, porque se evita
que saia um projeto ruim, que não tenha consistência
e que prejudique ainda mais milhares e milhares de
trabalhadores no Brasil. V. Exª é um pioneiro na luta
pelo salário mínimo; eu fui logo atrás do ponto de vista de V. Exª e eu vejo em V. Exª um parlamentar excepcional. Não quero fazer isso para agradá-lo. V.
Exª sempre teve posições até ideológicas contrárias
às minhas, mas eu não posso negar a evidência, assim como acredito que o propósito do Governo deve
ser o de acertar. Agora, os desacertos estão sendo
freqüentes, talvez não por culpa do Presidente da República, mas é preciso que os Ministros vejam o que
fazem, uma vez que o Presidente não pode, pois não
é humanamente possível, despachar com 36 Ministros. Se Sua Excelência tem que viajar para o exterior, se tem que viajar internamente, não tem tempo,
evidentemente, para despachar com os Ministros.
Quero que os Ministros, como o Sr. Berzoini, por
exemplo, antes de tomarem uma medida como aquela, levem-na ao Presidente da República para ver se
ela é aceita. Tenho certeza de que, pela sua origem e
pelas sua tradição, Sua Excelência jamais seria favorável a tais medidas, mas elas são tomadas e, depois,
para consertar, é muito difícil. E o desgaste, Sua
Excelência não pense que não será seu, não, pois
será. Em termos de futuro, será do próprio Presidente. Daí por que penso que o serviço que V. Exª faz é
feito ao Governo também. É ao Brasil em primeiro lugar, mas ao Governo também. Muito obrigado a V.
Exª.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador
Paim, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, eu queria cumprimentá-lo, porque, de uma forma muito equilibrada e muita
tranqüila – e nos passa sempre essa tranqüilidade na
forma de falar –, V. Exª faz um alerta que eu chamaria, naquilo que é dito hoje, de uma posição positiva e
propositiva. V. Exª não somente diz o que o Governo
poderia ou não fazer, mas aponta também o caminho
para que haja uma ligação maior, um entendimento, e
se faça aqui uma ampla negociação. Que a Câmara
entenda – sei que o Presidente João Paulo é sensível
aos argumentos usados por V. Exª – que se o Senado
é a Casa revisora, ele tem que revisar; que se há problemas, temos que ajustar. E é isso que queremos fazer. V. Exª disse muito bem, eu me sinto contempla-
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do, que ninguém aqui é contra o Governo. Pelo contrário, V. Exª tem a preocupação, inclusive, de preservar a figura do Presidente Lula.
Aqui, inicio o meu discurso abordando a questão do veto à pessoa portadora de deficiência. Ora,
esta Casa votou porque o Palácio deu sinal verde.
Depois, deram para Sua Excelência vetar. Então, o
Presidente não pode se submeter a uma situação
como essa, que é muito ruim para o País e para si próprio.
Senadora Ideli, concedo a V. Exª um aparte.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador
Paulo Paim, eu queria tecer alguns comentários sobre o pronunciamento de V. Exª e dizer, em primeiro
lugar, que no episódio do veto ao projeto de destinação de recursos do Fundef para as instituições de ensino que não são públicas e atendem portadores de
necessidades especiais, tivemos um problema operacional, mas o resultado foi muito melhor do que o
que aprovamos. E quero dizer isso de forma muito
clara: primeiro, preservamos os valores do Fundef,
destinando exclusivamente, como prevê a legislação,
recursos para as instituições públicas de ensino fundamental. Em segundo lugar, na medida provisória
que deverá sair nos próximos dias, a informação que
nos chegou é de que os recursos serão superiores
aos míseros 8 milhões anuais que teríamos se o projeto não fosse vetado. Portanto, apesar de toda a contramão de se aprovar por unanimidade ou de se vetar,
a própria sensibilidade do Presidente da República
acabou dando um resultado extremamente positivo
para algo cuja solução é importantíssima. A rede pública de ensino, efetivamente, não tem condições de
atender de forma adequada determinados níveis de
deficiências. Quanto às exigências do atendimento,
normalmente as Apaes têm uma condição bastante
diferenciada para executá-las. Nesse episódio, temos
que olhar principalmente o resultado, que foi positivo.
Apesar dos problemas que tivemos nos encaminhamentos, o resultado foi extremamente positivo e debito isso à generosidade e sensibilidade, mais uma vez,
do Presidente da República. Agora, com relação à reforma da Previdência, Senador Paulo Paim, V. Exª vai
me desculpar, mas eu queria tecer alguns comentários no seguinte sentido: não foi aprovada nenhuma
emenda da PEC nº 67 e todos nós sabemos por quê.
Por que nós estabelecemos, a partir da proposta do
Relator, Senador Tião Viana, uma emenda paralela?
Para que a proposta vinda da Câmara pudesse ser
promulgada sem ter que retornar àquela Casa, o que
impediria que houvesse qualquer tipo de deliberação
sobre a reforma neste ano ainda. Então, foi uma op-
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ção muito clara de dar andamento naquilo que pudesse ser consensual. O Senado teve capacidade de negociar, de avançar, porque se não tivesse tido não estaria no Jornal do Senado de hoje que a proposta
paralela inclui paridade entre ativos e inativos. Na
proposta paralela, são estabelecidos valores diferenciados de isenção para portadores de doenças graves. Na proposta paralela, o Senado conseguiu avançar na questão da transparência, do controle social
sobre a Previdência, ou seja, em questões fundamentais. Agora, por que na paralela? Por que na paralela?
Porque, caso quiséssemos fazer este aperfeiçoamento na 67, cuja prerrogativa é do Senado, que ainda está trabalhando para aprimorar a reforma da Previdência, obrigar-se-ia o retorno à Câmara para uma
deliberação naquela Casa. Então, creio que foi uma
saída construída, costurada e inteligente, no meu
ponto de vista. Não foi construída apenas por uma articulação interna do Senado, mas também atendeu
ao pleito dos Governadores, que, neste momento, indiscutivelmente, são os principais interessados em
que a reforma da Previdência seja deliberada – pelo
menos em parte – neste ano e não seja postergada,
porque, se tiver que voltar à Câmara, não será aprovada este ano. A chance é mínima para isso. Portanto, creio que está correto o encaminhamento, no sentido de trabalharmos no aprimoramento da PEC paralela, e devemos aprovar, sim, a PEC sem ter que obrigá-la a retornar à Câmara.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Senador Paulo Paim, eu só queria um segundo de V.
Exª para falar sobre esse aparte.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Concedo um aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
V. Exª me permite, Senador Romeu Tuma? Não demorarei 30 segundos. Creio que a Senadora Ideli Salvatti não foi feliz em dizer que foi positivo o veto em relação aos deficientes. O que seria positivo é se S. Exª
dissesse que, no dia do veto, saiu a nova medida provisória para os deficientes, dando tais e tais vantagens. Aí, sim. É isso o que tenho a dizer, que não foi
uma colocação feliz – aliás, todos nós, às vezes, fazemos colocações infelizes. Desculpe-me! Quanto a outra parte da sua manifestação, eu não a discuto, embora não concorde com ela.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador
Paulo Paim, permite-me novamente?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois
não. V. Exª tem os mesmos 30 segundos. Não estou
presidindo a sessão, mas concedo-lhe os mesmos 30
segundos.
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A Srª Idelli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Caso eu
tenha sido mal interpretada, eu não disse que o veto
foi positivo; eu disse que, da confusão criada entre a
aprovação por unanimidade e o veto, gerou-se uma
saída que é mais positiva para o Ensino Fundamental, porque preserva a integralidade das verbas do
Fundef para as escolas públicas, e a medida provisória atende aos interesses das instituições públicas
que atendem os deficientes, inclusive com um valor
superior ao que foi vetado pelo Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora Ideli Salvatti, quero lhe dizer rapidamente, para
permitir a palavra ao Senador Romeu Tuma, que, de
fato, há uma discordância na sua própria argumentação, que quero destacar.
Em primeiro lugar – sou da Base do Governo –,
se não queremos que a reforma da Previdência retorne à Câmara, com a maior tranqüilidade, qualquer aspirante de leitor do Regimento Interno diz: “Façam-se
as emendas supressivas”, e ela não volta! Faça-se a
emenda supressiva e tudo bem, vamos discutir na paralela o que foi suprimido, e acabou a polêmica!
Emenda supressiva, votada por acordo de todos os
Senadores. Creio que teríamos 81 votos. Passamos
à paralela para discutir as polêmicas, e promulga-se a
lei. Não há problema nenhum.
Fico só com este argumento. Eu poderia aqui
alavancar uma dúzia de argumentos. Inclusive, se
não pode ser fatiada a da Previdência, como pode a
Tributária? Não há argumento nesse sentido que convença alguém. Ou pode ou não pode; pode ser fatiada ou não. A assessoria me disse que não pode ser
fatiada. Então, as duas não podem.
A Senadora Ideli Salvatti sabe que tenho um carinho enorme por ela, sei o quanto que ela brigou para
que houvesse as alterações, e vamos continuar lutando juntos, para fazermos os entendimentos e um
grande acordo neste plenário.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Paulo Paim, eu estava presidindo a sessão e comentei
com o Senador Antonio Carlos Magalhães sobre a serenidade, a tranqüilidade e a inteligência com que V.
Exª traz os assuntos para serem discutidos sobre as
reformas que estão afligindo a sociedade brasileira.
Entendi que deveria externar este sentimento e cumprimentá-lo. Há também o problema do Fundef, do
veto sobre o atendimento ao deficiente. Por que digo
isso? Porque, em visita a Bragança Paulista com o
Governador Geraldo Alckmin, o prefeito de Bragança
Paulista fez questão de me mostrar as obras que realizou com os financiamentos do Governo. S. Exª quis
parar em uma escola, Senador Antonio Carlos Maga-
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lhães, Senador Paulo Paim, Senadora Heloísa Helena. Entramos, e foi um choque de alegria que levou
quase todo mundo às lágrimas. O prefeito, por sua
conta, instalou uma escola para deficientes. Fomos
recebidos com beijos e abraços por aquelas crianças.
Só o amor pode trazer-lhes a vida novamente. E V.
Exª fez algumas citações históricas de como eram
tratadas essas crianças – inclusive citou Aristóteles II
– no seu brilhante depoimento. Eu queria até imitar o
meu grande amigo Mão Santa, quando cita a esposa
em todos os seus discursos. Contei o caso dos deficientes à Zilda, minha esposa, que é professora, foi diretora de ensino e teve várias atividades em toda a
sua vida. Ela me disse: “É uma pena porque o Estado
não está viabilizando a presença dos deficientes nas
salas de aula”. Praticamente eles têm de ir para uma
escola privada ou para instituições que vivem da esmola de terceiros para poderem trabalhar. Quando
cheguei aqui, duas semanas depois, o Senador Flávio Arns estava defendendo com entusiasmo a aprovação, por unanimidade, das escolas para os deficientes. Liguei para a minha esposa da Secretaria e
disse-lhe: “Foi aprovado; o seu sonho foi realizado”.
Isso significa a volta do estímulo aos deficientes. Foi
um choque tremendo. V. Exª tem razão, quando diz
que unanimidade indica que o Governo aceitou, porque seria muito mais simples os Ministros se dirigirem
aos Líderes do Governo na Casa para fazerem emenda corretiva. Se aqui, no Senado, fosse corrigido, voltaria para a Câmara sem nenhum prejuízo. Qual é o
prejuízo que tem o projeto de reforma que volta para a
Câmara? Há toda uma confiança na Câmara que vai
analisar o que é modificado no Senado, aprovar ou
rejeitar aquilo que foi emendado na Casa. Não me
consta que a reforma previdenciária tenha anterioridade, ou seja, que tenha de ser aprovada num ano
para vingar-se no ano seguinte. Isso não me consta, a
não ser que eu esteja ignorando a lei, que eu seja
completamente ignorante em relação à lei. V. Exª tem
razão. Moralmente, isso é um sentimento meu. Admiro muito o Senador Tião Viana, sou amigo de S. Exª,
gosto dele e gostaria de ajudá-lo sempre que fosse
possível. Pergunto-me: se o Governo aceita algumas
teses da medida provisória paralela, por que não incluí-las no relatório da 67? Qual é a diferença? Para
não ir à Câmara? Isso não precisa ser aplicado amanhã, não tem a urgência necessária que a legislação
impõe. Quando V. Exª mencionou um grande acordo,
hoje pela manhã, perguntei ao Senador José Agripino, que é meu Líder, por que razão não se senta para
discutir? Ele respondeu: “Sentar-se para discutir,
tem-se sentado, mas não há possibilidade de nenhu-

623
Sexta-feira

14

36959

ma abertura de acordo”. Então, V. Exª propõe, e nós
endossamos. A própria Senadora Heloísa Helena,
com toda a vibração e energia com que defende os
seus pontos de vista, deve pensar da mesma maneira. Eu também gostaria de ver aberta uma porta para
se discutir o que é aceitável ou não, sem aquela insistência de que a matéria não pode voltar para a Câmara. Fico sempre atento a todos os discursos e estou
aprendendo com V. Exª o comportamento e a necessidade de apoio que tem o trabalhador privado e o trabalhador público. Não vejo diferença entre o trabalhador privado, o rural e o público. Todos têm que ser tratados com eqüidade. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Romeu Tuma, agradeço as suas palavras generosas.
Eu gostaria de complementar com uma única
frase: se pega a tese de que não podemos modificar o
que a Câmara aprova, porque a matéria volta para a
Câmara, então o Senado serve para quê? Fica essa
pergunta.
O Senado está aqui para isto mesmo: revisar,
alterar e remeter para a Câmara. A Câmara aceita ou
não, promulga e manda para a sanção. Somente
isso.
Ouço a Senadora Heloísa Helena.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador Paulo Paim, fico até constrangida ao entrar, mais
uma vez, no debate da reforma da previdência. Eu, V.
Exª, o Senador Mão Santa, o Senador Demóstenes
Torres e vários Senadores tivemos a oportunidade de
estar aqui presentes nos cinco dias de sessão de discussão. Vários Senadores estavam na Casa. Infelizmente, a grande maioria – 99% dos Senadores que
votarão esta reforma da previdência com o Governo –
não estava aqui para debater. Duas coisas sempre
me moveram muito na vida. Por isso agradeço muito
que, além de uma formação trotskista, de esquerda,
tenha tido formação cristã. Como cristãos, parece
que temos uma probabilidade maior de sentir na nossa pele, na nossa alma e no nosso coração a dor do
outro. Às vezes, isso acontece. Che Guevara não era
cristão, mas disse uma das mais belas frases relacionadas à solidariedade e à fraternidade humana. Eu
me sinto sempre na obrigação de fazer alguns reparos em relação ao debate da reforma da previdência.
Pelo amor de Deus! Porque não quero ser cúmplice
de nenhuma cantilena enfadonha e mentirosa. Primeiro, eu me sinto na obrigação de explicar, porque o
povo nos assiste e pensa ou que não sabemos ler, ou
que estamos fazendo de conta e queremos enganá-los. A Proposta de Emenda à Constituição nº 77 é
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uma boa declaração de afeto, de compromisso. Não
traz nada. Como já tivemos a oportunidade de discutir, ela é, legalmente, aquilo que chamamos de norma
de eficácia limitada. Alguém dizer que esta PEC traz
benefícios aos aposentados, servidores públicos e
portadores de deficiência é uma mentira. Aqui está dizendo: “definidos em lei complementar”. Trata-se
apenas de uma carta de intenção. Eu e V. Exª temos
em mente, para sair logo agora na PEC 67 ou na PEC
77, em qualquer uma. Isso não consta aqui. A alteração proposta para o art. 40, § 4º, da Constituição está
clara. Basta ler. A fome que passei na infância não
consumiu os meus neurônios, a ponto de eu não conseguir ler. Está aqui, e há emendas de vários Srs. Senadores a esse respeito:
(...) ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física e os de servidores portadores de necessidades especiais, definidos
em lei complementar.
São os trabalhadores que, em função do seu
trabalho – na área de segurança pública, de educação ou de saúde – possam ter prejuízo à saúde ou
portadores de necessidades especiais definidos em
lei complementar. Isso significa que vamos aprovar a
carta de intenções, mas será necessária uma lei complementar, a ser aprovada na Câmara e no Senado,
para que se confira o direito. Portanto, é mentira dizer
que está garantido o direito para deficiente ou para
quem trabalha. Desculpe-me, Senador Paulo Paim,
só para complementar. Outra coisa: há propostas de
vários Senadores, preocupadíssimos com os trabalhadores da área de segurança pública. Eles ficam fazendo de conta que nos enrolam. Pelo amor de Deus!
Como muitas emendas nossas tratam dos trabalhadores da área de segurança, vejam o que a PEC nº 77
estabelece aqui para o § 10 do art. 144 da Constituição Federal:
Às aposentadorias e pensões dos servidores policiais que integram órgãos com
funções de polícia judiciária, rodoviária e
ferroviária da União e de polícia judiciária
dos Estados e do Distrito Federal aplica-se
o que for fixado em lei específica do respectivo ente federado.
Ou seja, os governos estaduais com as suas assembléias legislativas terão que aprovar. Vou mais à
frente, porque temos de explicar. A mesma coisa
ocorre em relação ao desconto da aposentadoria.
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Art. 201 .................................................
§ 1º É vedada a adoção de requisitos
e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados
os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física e os de segurados portadores de necessidades especiais, definidos
em lei complementar.
Portanto, significa que é uma boa carta de intenção. Não há problema nenhum. Posso até votar
favorável, porque podemos votar qualquer declaração de amor. Mas é mentira que isso signifique eficácia. Outra coisa: a inclusão. Vários Senadores
têm emendas para inclusão dos filhos da pobreza,
dos excluídos, dos marginalizados, do camelô, do
bóia-fria, do cortador de cana. Aqui, não inclui não.
Vamos acabar com essa conversa. O que diz o § 13
do art. 201 da PEC 77?
O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o §12 abrangerá os
trabalhadores sem vínculo empregatício (...)
e terá alíquotas e carências inferiores aos
vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social (...).
A primeira parte do parágrafo é exatamente o
que defendemos. V. Exª, eu e vários Srs. Senadores
têm emenda sobre isso. Entendo que devam ser incluídas as donas de casa. No entanto, para conferir
direito, eu preciso dizer qual é o percentual; aqui é declaração de amor. Está tudo muito bem, podemos fazer. Mas não tem. Portanto, não inclui os filhos da pobreza, não resolve os problemas de integralidade, paridade, nem de transição. Há pessoas que não se importam quando a dor é no outro. Esse é o problema
do País. Como posso eu defender uma PEC em que
um trabalhador que ganha R$300,00, R$400,00, vai
ser comunicado agora de que terá que trabalhar mais
dez anos? Gerou-se uma conversa fiada no imaginário popular de que essa proposta de reforma da previdência só atinge quem ganha mais de R$2.400,00. Já
pensou? Que conversa mentirosa! O maior prejudicado é quem ganha menos. O que ganha mais vai ser
prejudicado também, porque será submetido a outra
regra de transição, sem integralidade e sem paridade.
No entanto, a discussão para aqueles que recebem
mais de R$2.400,00 é fundo de pensão; é outra história. Quem ganha até R$2.400,00 geralmente entrou
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Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu
Tuma, 1º Secretário.

mais cedo no mercado de trabalho. É o filho da pobreza, aquele que vai ser comunicado agora de que trabalhará, no mínimo, mais sete anos. Do contrário,
terá um corte de 35% na sua aposentadoria. Fica difícil reagirmos com serenidade em relação a um debate como esse. Se fosse eu quem estivesse fazendo a
opção, se fosse eu quem ganhasse R$300,00 e estivesse falando para o Governo: “Que bom! Eu lhe darei 35% do meu salário se quiser me aposentar agora”
ou “Não tem problema, ficarei, por amor, mais 7, 8, ou
10 anos de trabalho, ganhando R$300,00”. E as pessoas sentem-se no direito de definir, mudar as regras
estabelecidas para o outro. Isso, sinceramente, é de
cortar o coração. Por isso eu me sinto na obrigação
de fazer esses reparos. Conheço o esforço de V. Exª,
Senador Paulo Paim, sei da sua vida de luta e de dedicação a este tema. Mas o Senado precisa se conscientizar disso ou assumir. Se quiser aprovar, assuma. Não há nenhum problema. Assuma que não está
incluindo os filhos da pobreza, assuma que não está
fazendo nada pelos trabalhadores do setor privado,
porque poderia acabar com o fator previdenciário, e
assuma que está impondo regras injustas aos trabalhadores do setor público. Assuma! De preferência,
assuma também os “carguinhos” que está ganhando.
Não venham com conversa. Depois, encontramos os
servidores, como os que estavam no gabinete de V.
Exª, distribuindo santinhos, para ver se Deus e Nossa
Senhora conseguem iluminar este ninho de serpentes. O que eles nos dizem? – “Ah, encontrei um Senador que disse: “Na hora de votar o destaque dos aposentados, eu voto com você””. Se o Governo, que tem
um balcão de negócios – está distribuindo ministério,
cargos –, está dizendo que está com dificuldades...
Na verdade, diz na imprensa que está tudo bem, tudo
firme, mas está com dificuldades, como bem diz V.
Exª. Se eles estão com dificuldades de obter 49 votos, imaginem nós aqui! Como teremos 49 votos?
Eles aceitarão que aprovemos um requerimento?
Para emendar podem até aceitar. Para suprimir?
Para eles terem de colocar 49 em temas absolutamente polêmicos? Não há nenhum problema em assumir. Votem, assumam e enfrentem a opinião pública, porque não é problema nenhum ter uma opção
política, uma concepção programática e uma convicção ideológica. Não há problema nisso. No entanto,
mentir, na nossa idade, fica realmente esquisito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Senador
Paulo Paim, a Presidência lamenta informar que o
seu tempo está esgotado. Isso me constrange muito. Tenho consciência de que o Brasil não quer
ouvi-lo só por 50 minutos, só por 50 dias, só por 50
anos. Vão ficar para a eternidade as suas palavras
e a sua luta. Mas, atestando isso para compensar
meu constrangimento, falo em nome do PMDB, lembrando Ulysses, que, solidário em qualquer luta, disse: “Ai dos povos que se insubordinam contra o milenar magistério do Eclesiastes. Se Natan não levantasse o braço para acusar, o Rei Davi não corrigiria o erro”. Eu iria mais com Ulysses, homenageando o meu Partido e o comportamento de V. Exª.
Ele diz: “A coragem é a primeira virtude do estadista. Sem a coragem, todas as outras virtudes desaparecem na hora do perigo”.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu vou
ter que permitir o aparte ao Senador Demóstenes
Torres, porque S. Exª está há horas aguardando. Em
seguida, respondo à Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Senador
Paulo Paim, pedi-lhe permissão, constrangido, porque o Presidente determinou que V. Exª falaria até as
13h05.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, não vou dialogar com V. Exª, porque não
é adequado. Presidi a sessão inúmeras vezes. Porém, como Presidente, sempre fui tolerante com todos os oradores. Não houve um orador com quem eu
não tenha sido tolerante, mesmo quando me lembravam que o horário havia terminado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Peço tolerância ao próximo orador inscrito, Senador José Maranhão.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Tenho
certeza de que S. Exª me permitirá mais cinco minutos para que eu possa concluir. Serão, no máximo,
cinco minutos.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Sendo tolerante com V. Exª, conseqüentemente o será
comigo.

o

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
o Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com
certeza.
Concedo o aparte ao Senador Demóstenes Torres.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Senador Paulo Paim, V. Exª está abordando um tema extraordinário para o País, uma vez que estamos tratando da reforma da previdência. Nenhum de nós entende por que o Governo criou a chamada PEC paralela,
uma PEC que não discute os assuntos polêmicos,
porque, como bem disse a Senadora Heloísa Helena,
remete ou para a lei ordinária, ou para lei complementar ou para leis estaduais uma série de problemas que
temos. E com quorum absolutamente diferente da
proposta de emenda constitucional, ou seja, na PEC
paralela, se aprovada a PEC 67, se o Supremo não
derrubar a PEC 77. E duvido muito que isso aconteça,
porque estamos rejeitando todas as matérias. Já na
CCJ, depois em plenário, o Governo aprova a PEC
67. Como é que vamos tratar, no mesmo período legislativo, de temas já rejeitados? Como é que vamos
enfrentar a Constituição Federal? Então, são matérias absolutamente polêmicas e V. Exª tem razão, assim como a Senadora Heloísa Helena e o Senador
Antonio Carlos Magalhães: temos que enfrentar esses temas na PEC 67. Qual o problema de a PEC voltar para a Câmara? Esse é o processo legislativo. Por
que temos que dizer amém à vontade do Poder Executivo? Isso não existe. Estamos aqui, como Senadores, para discutir esse problema. Parabenizo V. Exª
por ter um espírito público tão grandioso e, embora fazendo parte da base governista, faz com que as suas
convicções se sobreponham até a interesses privados e particulares. Parabéns, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para
concluir, gostaria de responder à Senadora Heloísa
Helena e ao Senador Demóstenes Torres. Primeiro, a
posição por mim assumida, eu a encaminhei no dia 6
de novembro, por escrito, ao Líder Tião Viana e só a
publiquei ontem. Mas desde o dia 6 de novembro está
a minha posição junto ao Líder Tião Viana, sobre a
paridade, a transição, a contribuição dos inativos.
Tenho um entendimento, talvez pelo meu vício
de ex-sindicalista. O bom negociador vai insistir até o
último minuto para construir um entendimento. Quando não se constrói um entendimento pela incapacidade das duas partes, se decide no voto; mas vou insistir, é meu papel. Quando era sindicalista, quando tínhamos que partir para a greve, eu dizia: companhei-
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ros e companheiras, por pura incompetência nossa e
deles não conseguimos o acordo. A saída é a greve.
Eu ia com tristeza para a greve, porque sabia da responsabilidade de envolver quinze, vinte, trinta mil trabalhadores e suas famílias.
O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente vou concluir, dizendo que vou insistir com a
negociação que envolva a Situação e a Oposição, até
o último momento. Se há vontade de que as reformas
tributária e da previdência sejam votada ainda este
ano, tenho a obrigação de insistir no processo de negociação. Quando não tiver mais entendimento, então vamos a voto e cada um votará, com certeza, com
sua consciência.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Senador
Paulo Paim, o tempo era do Senador José Maranhão.
Se ele permitir, pode continuar.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Como
só foram dez minutos, encerro com muita tranqüilidade, embora sabendo que inúmeros Senadores, por
tolerância da Mesa, já ultrapassaram de vinte a trinta
minutos, e não foi somente quando eu estava presidindo. Mas não há problema nenhum, o debate foi
bom, agradeço a todos, a tolerância do orador que vai
falar agora.
Encerro, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente, para me inscrever pela
Liderança do PFL, conforme comunicado previamente à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – A Mesa comunica que recebeu o documento. V. Exª usará da
palavra em seguida ao Senador José Maranhão, do
PMDB do Estado da Paraíba.
O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto que
vou tratar aqui, com certeza, é também muito caro ao
Senador Paulo Paim.
Sr. Presidente, o Estado brasileiro tem pouca
pressa em resgatar a grande dívida material e principalmente moral que tem com as vítimas da longa noite que foi a ditadura militar de 1964. Dezenas de milhares de cidadãos tiveram seus direitos fundamentais violentados e seus projetos de vida destruídos por
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não se submeterem ao regime do arbítrio que, por
tanto tempo, infelicitou o nosso País.
O próprio regime militar reconheceu, já em sua
fase de distensão e no ocaso de sua existência, a
obrigação de reparar tais crimes, o que fez parcialmente por força da Lei º 6.683, de 1979, que concedeu perdão aos perseguidos políticos, permitindo a
reversão ao serviço dos que haviam sido privados de
seus cargos ou empregos nos órgãos da administração direta ou indireta.
A Emenda Constitucional nº 26, de 1985, ampliou a reparação dos danos, inclusive determinando a correção dos salários dos inativos anistiados, com as promoções e progressões salariais a
que fariam jus se houvessem permanecido em atividade.
Finalmente, a Constituição de 1998, no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, consolidou,
em seu art. 8º, o processo nacional de anistia, estendendo a todos os brasileiros que tiveram, por motivos
políticos, seu direitos violentados, assegurando as
promoções, na inatividade, ao cargo, ao emprego ao
posto ou à graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e nos regulamentos vigentes, respeitadas as características e
peculiaridades das carreiras dos servidores públicos,
civis e militares, e observados os respectivos regimes
jurídicos. Esse dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei 10.559, de 13 de novembro de
2002.
Lamentável que a ordem democrática, que nos
custou tantos sacrifícios restaurar, não se disponha a
resgatar essa dívida com a prontidão e a diligência
necessárias. Pela morosidade, a atual administração
contribui para prolongar no tempo as injúrias mais diretas e pessoais que a ditadura infligiu à sociedade
brasileira. Não podemos esquecer que os crimes perpetrados, que chegaram ao extremo de eliminar vidas, tiveram ampla natureza moral e econômica, cuja
significação para as vítimas não se esgotou no ato da
violência, mas se avolumou pela continuidade no
tempo de seus efeitos nefastos.
Foram carreiras profissionais, projetos e perspectivas existenciais que a ditadura destruiu, atingindo brutalmente pessoas e suas famílias, privadas que
foram, às vezes, por longo tempo, em outras, de forma definitiva, da possibilidade de uma reconstrução
condigna, ao negar-lhes os direitos e as oportunida-

627
Sexta-feira

14

36963

des de realização pessoal. Não reparar pronta e plenamente esses malefícios da ditadura equivale a um
ato de cumplicidade com os seus crimes.
O processo nacional de anistia segue morosamente, não obstante já transcorridos quase 15 anos
– repito, não obstante já transcorridos quase 15
anos – desde que a Constituição Federal estabeleceu os princípios de sua operação. É inexplicável a
flagrante inadequação dos mecanismos e recursos
que o Estado brasileiro destina ao exame e à solução das dezenas de milhares de pleitos que afluem
de todo o País. Estima-se em cerca de 40 mil os
processos protocolizados no Ministério da Justiça,
com previsão de finalização de apenas três mil por
ano, ritmo em que seriam necessários, ainda, mais
13 anos para o despacho dos processos já acumulados a despeito do laborioso esforço do Presidente
da Comissão de Anistia, Dr. Marcelo Lavenère Machado.
Artigo publicado no jornal Correio Braziliense,
de 2 de fevereiro de 2003, denuncia que dezenas de
possíveis beneficiários das aposentadorias especiais, quase sempre pessoas em idade avançada e enfermas, não resistiram à longa espera, vindo a falecer, alguns em situação de extrema privação, antes
de serem atendidas.
Diante disso, acredito que se faz urgente que
o Ministério da Justiça adote as seguintes providências:
1 – eleve o número de membros das
três câmaras da Comissão de Anistia de 3
(três) atuais para pelo menos 9 (nove);
2 – intensifique os julgamentos, em todas as Câmaras, passando as reuniões de
mensais para semanais;
3 – amplie o quadro de assessores jurídicos e de pessoal técnico em proporção
ao número de membros das câmaras de
avaliação;
4 – remova as dificuldades para o pagamento das reparações concedidas, sob a
infundada alegação da falta de recursos.
Sr. Presidente, gostaria de ler e incorporar ao
meu discurso o ofício subscrito pelo Sr. Carlos Fernandes, atual Presidente da Associação Brasileira
de Anistiados Políticos, dirigido ao Ministro-Chefe da
Casa Civil, o eminente Dr. José Dirceu. O ofício diz
o seguinte:

628
36964

ANAIS DO SENADO FEDERAL
Sexta-feira

14

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Os impasses criados em torno da aplicação da Lei nº 10.559/02 exigem que prestemos esclarecimentos a V. Exªs, a fim de,
julgamos, auxiliar nas decisões a serem tomadas por essa Digna Comissão Interministerial.
Iniciamos por informar, em documento
anexo, a verdadeira dimensão dos valores
em atraso referentes aos processos de aeronautas, que tanto escândalo causaram ao
governo. Do demonstrativo percebe-se que
houve um cálculo 8,5 vezes maior do que
seria correto, o que, evidentemente, leva à
impressão de que os demais processos teriam a mesma dimensão.
Esses números sensacionalistas, exagerados
e mentirosos foram dados como razão para o atraso
na apreciação dos processos de anistia que estão
aí. E eles não são verdadeiros.
O MONTANTE DAS INDENIZAÇÕES
A avaliação feita pelo Ministério da
Justiça quanto ao montante a ser despendido está superdimensionada, por existirem
processos protocolados na Comissão de
Anistia que não têm direito a qualquer indenização.
O Governo tem dito que há 40 mil processos
de anistia a serem examinados e alega que o País
não tem condições de pagar tantas indenizações.
Seria o caso de perguntar quanto o País pagou pelas execuções sumárias que foram feitas pelo regime de 64, pelas perseguições e todo um aparato
que foi montado para garantir a máquina da repressão funcionando como uma engrenagem cruel, que
cassava mandatos políticos, mandatos populares,
demitia professores, cassava os estudantes nas
universidades.
Todos os países do mundo que tiveram experiência com a anistia pagaram o seu preço. O erro foi
do Estado e o atual Governo, mais do que ninguém,
tem obrigação moral com esses segmentos injustiçados da sociedade brasileira, porque é um Governo
cuja luta, conhecida de todos, sempre foi em defesa
da cidadania, da democracia e de compromisso com
a reconstitucionalização do Brasil.
A Argentina chegou a pagar US$655 milhões. O
Uruguai, só até 1999, pagou US$95 milhões para indenizar os prejuízos que o Estado totalitário causou
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aos cidadãos – e não foram apenas prejuízos materiais, mas, sobretudo, prejuízos morais.
Como o ofício é longo, Sr. Presidente, quero
anexá-lo ao meu pronunciamento. Peço, portanto,
que V. Exª o considere lido e o incorpore ao meu discurso.
Por fim, a última sugestão que queremos fazer à
Comissão encarregada da apreciação dos projetos
de anistia:
5 – realize negociações com as sociedades anônimas de economia mista (Petrobrás, Banco do Brasil, Banco do Nordeste,
entre outras), de que o Governo Federal detém a maioria das ações, para que assumam a responsabilidade pelo pagamento
aos anistiados a elas vinculados no qüinqüênio de que trata a Lei nº 10.559. E não
pode ser diferente, até porque essas empresas são do Governo, e foi o Governo brasileiro, na época dirigido por uma ditadura militar, que impôs esses sacrifícios e prejuízos
a cidadãos brasileiros.
6 – adote medidas que permitam o
cumprimento de portarias assinadas pelo
Ministério da Justiça e publicadas no Diário Oficial da União concernentes ao
tema. Para que essas portarias, que até
hoje têm sido apenas uma declaração de
intenção do Governo, especificamente do
Ministério da Justiça, não fiquem apenas
como uma satisfação que se dá ao público, que se dá à sociedade, sem que tenham atingido sua eficácia. Só o julgamento desses processos restituirá aos injustiçados do Regime de 64 os direitos
que lhe foram negados.
Repito, Sr. Presidente: não assegurar pronta e
justa reparação a todas as vítimas da ditadura é assumir uma atitude de cumplicidade com seus crimes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ MARANHÃO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Concedemos a palavra ao Senador Demóstenes Torres, pela
liderança do PFL.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO
como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores: “A ignorância é a maior multinacional do mundo” – Paulo
Francis.
Na semana passada, fui procurado por um repórter do jornal Folha de S.Paulo. O jornalista queria
saber o que pensava da declaração do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva, de que “viajar era a parte mais aprazível do
exercício do Poder”. Então, recomendei que o Palácio
do Planalto deveria montar a Lulatur.
Na edição da última sexta-feira, a coluna “Painel” trouxe, na sessão “Tiroteio”, a reação raivosa do
metalúrgico aposentado e Deputado Federal Devanir
Ribeiro, do PT de São Paulo. Membro honorário da
sindicalândia do ABC, stanilista moreno de pouca letra, mas com capacidade cognitiva suficiente para redigir um bilhete completo, o Parlamentar cometeu
uma aleivosia. Ribeiro comentou que, à época em
que eu era Secretário da Segurança Pública e Justiça
do Estado de Goiás, fui leniente com a atuação do crime organizado em uma delegacia de polícia. Isso é
de uma falta total de compostura com a verdade, clamorosa distorção dos fatos e poderia apenas expressar uma acusação desqualificada se não insultasse a
minha honra.
De fato, no dia 12 de novembro de 2002, a Polícia Federal deflagrou operação denominada “Carga
Pesada”, pela qual foram presos 31 policiais, em seis
Estados brasileiros, por envolvimento com o roubo de
cargas no País. A Delegacia de Furtos e Roubos de
Veículos de Goiás era um dos focos de infiltração do
crime organizado. Exatamente 226 policiais federais
foram mobilizados na operação, que guardou até momentos espetaculares, como a tomada de chofre das
instalações da referida delegacia por helicóptero. Só
que não era eu o Secretário da Segurança Pública e
Justiça, cargo do qual me exonerei no dia 11 de março de 2002, portanto, exatos oito meses e um dia antes da prisão desses banidos, que se valiam da atividade policial para cometer graves crimes. O Secretário à época, cuja função ocupa até a presente data,
era o Dr. Jônathas Silva, indicado pelo Governador
Marconi Perillo, que, aliás, agiram com muita correção e rigidez no episódio.
Sr. Presidente, seria de uma violência rasteira
supor que o combate à corrupção dentro de uma instituição policial automaticamente contaminaria um Se-
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cretário e um Governador de Estado. O próprio Ministro da Justiça não pensa assim. Tanto que, nesta semana, foi à cidade de São Paulo congratular-se com
os policiais federais que realizaram a exitosa operação anti-rapinagem que resultou na prisão de juízes e
delegados federais, que, pelo raciocínio delinqüente
do sabujo petista, estariam sendo comandados por
Luiz Inácio e Maurício Corrêa.
Não é de hoje que o Palácio do Planalto expõe
humores fascistas sempre que uma voz quebra a rotina de unanimidade do Governo. Recentemente, expuseram o Senador Almeida Lima com a intenção de
ridicularizar e acuar o Senado.
Não comentei a predileção do Presidente Lula
por viajar a governar para a ninguém agradar ou desagradar. Mas advirto os mentores da operação
caça-fantasmas que não existem esqueletos no meu
armário. Vim para esta Casa com muitas missões,
uma delas a de combater o crime organizado e trazer
a minha experiência de Promotor de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, Presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça do Brasil e
Secretário de Estado para consolidação de uma política de segurança pública eficaz para o Brasil. Cuido
muito bem da minha honra, e as intimidações de um
certo mimi rastacuero, a serviço do Politburo, não
vão me fazer recuar.
Eça de Queiroz foi um dos maiores escritores oitocentistas da língua portuguesa. Proprietário de humor refinado, criou inúmeros personagens por intermédio dos quais elaborou sustentável libelo contra o
provincianismo, a platípode, a pusilanimidade e, especialmente, a mediocridade. Como muito bem escreveu o cronista Arnaldo Jabor, Eça tinha a missão
de dissipar a burrice. Maior representante do realismo
português, nutria carinho especial pelo Brasil, terra
que nunca conheceu.
Caso Eça de Queiroz visitasse o País contemporâneo, certamente encontraria algumas correspondências dos seus personagens na pessoa do Presidente Lula. Sobre as convicções ideológicas do Primeiro-Mandatário, localizaria a falsa devoção de
João do Ega. Já no Conselheiro Acácio, visualizaria o
estilo falastrão que esposa a banalidade com infinita
cupidez e consagra o óbvio. Mas nada seria comparável ao desempenho de José Joaquim Alves Pacheco.
Mesmo sem ter escrito uma obra, desenvolvido um
ideário, escrito um livro sequer, Pacheco era considerado um talento. Por conta de sua impostura clássica,
o pseudo-intelectual foi deputado, ministro, governador de bancos e presidente do Conselho de Estado.
Ao contrário do Presidente Lula, Pacheco não expan-
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dia o seu imenso talento. Angariava o reconhecimento da genialidade com raros e lacônicos comentários,
embora tenha se tornado épico o seu franzir da testa.
Mas Eça, com certeza, identificaria Pacheco no Presidente Lula ao perceber os traços que fazem do Primeiro-Mandatário um perfeito ilusionista.
O País vai mal em conseqüência da paralisia administrativa do Governo, mas as aparições sistemáticas do Presidente Lula causam a sensação de mobilidade e inverte os valores. A empulhação adquire foros
de sinceridade, meras intenções de Governo, a exemplo da transposição do rio São Francisco, são tratadas
como obras prontas e acabadas. Propostas de alteração constitucional que ainda tramitam no Senado passam a ser consideradas reformas concluídas.
As planilhas de execução orçamentária de 2003
demonstram que a máquina administrativa arrasta-se
como um paquiderme moribundo. O ano caminha
para o fim, e o Ministério da Justiça executou 6% do
orçamento destinado a investimento, o que provocou
corte do fornecimento de água e energia elétrica em
repartições da Polícia Federal. Na Educação, foram
investidos 18% do previsto, o que faz o Ministro Cristovam Buarque ter razão quando incita jovens universitários a gritar por mais verbas. Lembrem-se de que
o Presidente Lula havia prometido política de turismo
que superaria a França e a Espanha, mas conseguiu
executar 1% do Orçamento, e o número de estrangeiros neste ano caiu. Igual índice foi verificado na Pasta
do Meio Ambiente. No Ministério da Defesa, a penúria
obrigou o Exército a dispensar do serviço militar os reservistas com um mês de antecedência, por falta de
recursos para ração. Dos 33 Ministérios, 10 Pastas
gastaram mais em diárias e passagens do que foi
convertido em investimento.
Observem, Srªs e Srs. Senadores, que, nestes
dez meses, ante a retração administrativa, o Presidente fez um governo ambulante em busca de uma
solenidade. De comportamento previsível, quando foi
às Regiões Sul e Sudeste, entusiasmou-se com o
Brasil que deu certo e lançou do nada soluções que
chegam ao burlesco, a exemplo de sua sugestão de
utilizar imóveis desocupados das grandes cidades
para amortizar o déficit habitacional do País. Nas viagens ao Norte e Nordeste, prevaleceram os movimentos de conteúdo messiânico, como ocorreu durante a inauguração de uma obra no aeroporto de
Campina Grande, quando o Presidente Lula voltou a
se situar acima dos terráqueos e das forças da natureza e afirmou que “não havia chuva ou cara feita”
que o demovesse do mister de mudar o Brasil.
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Mas a obsessão transformadora do Governo é
aparente e epidérmica, uma espécie de pachequismo
às avessas, que cria o mito da informalidade do Estado, a partir da pregação de até quatro discursos por
dia. Desde a posse, o Presidente Lula já se encarregou de fazer 204 pronunciamentos, de onde emergem
estultices antológicas, mas cujos efeitos negativos são
purgados pelo discurso seguinte. A cada dia, o Presidente promove o que o antropólogo Roberto DaMatta
cunhou, no ensaio “O que faz o Brasil Brasil”, de “a viagem da rotina para o extraordinário”. Ou seja, cria janelas de felicidade e escamoteia a letargia de um Governo sem bússola. Se há uma notável habilidade do
Presidente Lula, ela reside na ambivalência do seu discurso. Na semana passada, ou antes, durante a reunião da Internacional Socialista, repaginou a retórica
do líder operário e abraçou dogmas revolucionários.
Já em reunião com o Primeiro-Ministro espanhol, José
Maria Aznar, deu guinada à direita na tentativa de
aplacar a impaciência do dirigente europeu com a falta
de rumos que garantam os investimentos espanhóis
no Brasil. Em seguida, no Nordeste, retomou o ímpeto
quixotesco, louvou a própria biografia, autoproclamou
a sua liderança intangível, para concluir que todos os
ex-Presidentes eram covardes. Sobre a afirmação, o
jornalista Franklin Martins fez um exercício lógico de
exclusão e supôs que o problema do Presidente era
com Marechal Deodoro da Fonseca.
O fato é que há sinais de exaurimento do modelo palanqueiro de administrar o Brasil, e até o “Ministro extraordinário das belas mentiras”, o publicitário
Duda Mendonça, ameaçou abandonar o barco dessa
aventura delirante.
A pesquisa Datafolha, publicada no domingo, no
jornal Folha de S.Paulo, demonstra que 54% dos
brasileiros não acreditam que o Governo do PT vá resolver o problema do desemprego e que se tratavam
de propaganda enganosa os 10 milhões de postos de
trabalho prometidos durante as eleições. Foi como
muito bem definiu Millôr: Lula criou o “desemprego
seguro”.
Uma breve releitura do discurso de posse do
Presidente Lula é capaz de situar a medida do abismo
que se formou entre a retórica e a conduta real do Governo. O Presidente Lula garantiu que nenhum dos
nacionais ficaria sem três refeições por dia, mas até o
momento não saiu sequer um cafezinho. A voluntariosa sociedade brasileira se prontificou a colaborar, celebridades emprestaram apoio à iniciativa, mas o
Fome Zero acabou como uma marca publicitária da
qual o Governo tenta livrar-se com a proposta de unificação das ações assistencialistas. O fiasco das polí-
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ticas sociais do Partido dos Trabalhadores é reconhecido pelo próprio Palácio do Planalto, que freqüentemente sinaliza a fritura, por exemplo, da Ministra Benedita da Silva e do Secretário José Graziano.
No discurso inaugural do “crescimento do espetáculo”, o Presidente Lula anunciou um pacto social,
mas tratou de desfazer qualquer possibilidade de entendimento, quando lançou as reformas da Previdência e tributária. No primeiro caso, satanizou o servidor
público e nitidamente jogou a sociedade contra a categoria, além de ter ferido de morte o ato jurídico perfeito, um dos pilares do Estado democrático de direito, ao taxar os aposentados. Em uma manobra destinada a amofinar o Parlamento, impôs a esta Casa a
tramitação de uma PEC paralela, contrariando elementares preceitos constitucionais. Quanto à reforma
tributária, também movido pela chicanice, o Palácio
do Planalto trapaceou os Governadores ao oferecer-lhes um pacto suicida e perdeu a confiança da iniciativa privada, quando demonstrou que a intenção
da reforma era alimentar o apetite fiscal do Governo.
O Presidente Lula asseverou, em seu pronunciamento vestibular, que manteria relação construtiva e
fraternal com os demais Poderes. No âmbito do Legislativo, o que se verificou foi a mais inescrupulosa
aquisição de Parlamentares da história republicana.
Sob o comando do ex-carbonário e hoje bonapartista
José Dirceu, o Governo vem espezinhando o Congresso Nacional com a intenção deliberada de submeter o Poder ao exercício da obediência e do sabujismo. Já em relação ao Poder Judiciário, as movimentações são evidentes em desmoralizar a magistratura e converter a opinião pública contra a Justiça
brasileira. A criação, no Ministério da Justiça, de uma
Secretaria de Reforma do Judiciário tem a finalidade
de agastar o Poder com o chantagismo e o império de
um clima de indisposição permanente.
Em seu primeiro discurso, o Presidente Lula
anunciou o compromisso de imprimir política de segurança vigorosa e eficiente, mas entregou a missão a
um Ministro placebo. O Dr. Márcio Thomaz Bastos
parece habitar o mundo das histórias infantis dos
Irmãos Grimm e não esboça a menor reação ao predomínio predatório do crime organizado. Pachequista
talentoso, o Ministro até agora não foi capaz de apresentar um projeto de segurança ao País e comporta-se como se dirigisse um grêmio lítero-estudantil.
Observem que a saída do Secretário Nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares, o único técnico que entendia do setor no Ministério, acabou não
representando dano político algum em quadro geral
de atividades administrativas simuladas.
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Naquele primeiro de janeiro, os brasileiros entenderam que, a partir de então, o País administraria
uma política externa de personalidade, mas não era
de se supor que o pan-latino-americanismo do Presidente fosse capaz de reduzir as relações do País com
o maior parceiro comercial, os Estados Unidos, e as
discussões sobre a Alca a uma metáfora de um jogo
de baralho. A inclinação terceiro-mundista do Presidente Lula é negativa ao País, pois causa ambiente
de hostilidade ao investimento externo, não resulta
em acordos comerciais significativos, como se verá
do saldo da vista a cinco países africanos e se resume a uma troca de solidariedade protocolar, que não
diz absolutamente nada na pauta dos grandes temas
internacionais. Na vida real, o Presidente que excomunga os juros da dívida pública rende-se à condição
periférica da economia brasileira e trata de amortizá-los com o dispêndio anual de R$154 bilhões.
Srªs e Srs. Senadores, trago de má lembrança o
batefundo presidencial que provocou a conflagração
no campo. Vale notar que o mesmo Governo que incita o conflito agrário investiu, em 2003, a mísera quantia de 3% do Orçamento. Em nenhum outro segmento, houve tantos queixumes de certa herança maldita
do Governo anterior, mas a vontade política de fazer
mostrou-se volátil e se desmanchou no ar.
Este Governo quer passar a sensação de que o
nada executado em matéria de reforma agrária ainda
é melhor do que o modelo de assentamento realizado
nas administrações anteriores. Positivamente, assim
não dá!
O Partido dos Trabalhadores quando era Oposição possuía uma malha fina que operava padrões extremamente rígidos de controle ético da atividade estatal. Já no Governo, não sabe distinguir os primados
do público e do privado. Patrono de uma moralidade
que comporta escusas tácitas para os deslizes hodiernos, o Palácio do Planalto reage aos seus problemas comportamentais ora de forma inocente, ora
com complacência folgazã. O último deles, publicado
pela Folha de S.Paulo, dá conta da utilização fisiológica e eleitoreira do recém-lançado Programa Bolsa-Família em 64 municípios da Paraíba. Indagado
da fraude, um diligente Secretário José Graziano afirmou que o incremento da capacidade fiscalizadora da
sociedade vai dissipar a falha. Dois Ministros já expuseram o Governo Lula a situação vexaminosa por
conta do desvio de finalidade comprovado em viagens ao exterior. Nesses 10 meses promoveu-se
descarado fatiamento eleitoral das funções de confiança em favorecimento ao PT e se conservou silêncio
beneditino sobre as grandes maldades praticadas
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nas eleições que levaram o Presidente Lula ao poder
e divulgadas pela Revista Veja da semana passada.
A inação diante de circunstâncias tão graves me
emete a fato ocorrido com Pacheco. Instado a co mentar a obra de escritor consagrado, esboçou leve
sorriso, deu com a mão um corte horizontal no ar e arrebatou murmúrios de admiração.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Demóstenes
Torres, o Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Augusto Botelho, Srªs e Srs. Senadores, brasileiras e brasileiros que nos assistem graças a um
sistema de comunicação muito eficiente, o qual agradecemos, que são a TV e a Rádio Senado.
Ao término desta sessão, gostaríamos de usar a
palavra, somando-nos às sábias e fortes palavras já
pronunciadas anteriormente pelo bravo Senador Paulo Paim e pela brava Senadora do Nordeste, Heloísa
Helena em relação à reforma da Previdência.
Em primeiro lugar, homenageio o meu Partido, o
PMDB, de Ulysses Guimarães, assim como também
o Senador do Piauí, Heráclito Fortes, da intimidade
de Ulysses Guimarães.
Sr. Presidente, dos ensinamentos de Ulysses –
e faço minhas as suas palavras –: “Governados sim;
escravos nunca”! Eis a terrível questão!
Olhem para a mensagem daquele que fez renascer a democracia neste País. Atente bem, Senador Garibaldi Alves Filho, Ulysses é o nosso Líder,
que teve a coragem de enfrentar a ditadura! Dizia ele:
“Ouça a voz rouca das ruas”. Sei que o Governo é forte, mas atentem bem para o que ensinou Ulysses Guimarães, Senador Garibaldi. O nosso Partido está
sendo assaltado. Nós representamos aquele que
está “encantado” no fundo do mar. Olhe o que ele nos
ensinou: “Ninguém pode tudo; sobretudo, ninguém
pode sempre”. Esta é a mensagem de humildade que
ele dá para os que estão no Governo. “Ninguém pode
tudo; ninguém pode sempre”. Atentem bem! Refiro-me ao Senador Garibaldi Alves Filho, porque S.
Exª é do nosso PMDB de luta. Ulysses dizia, inspirado em Abraham Lincoln, que libertou os escravos:
“Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o
povo”. Abraham Lincoln nos ensinou: “Não faça nada
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contra a opinião pública, que malogra. Tudo, com a
opinião pública, tem êxito”.
Este Governo está afrontando a opinião pública.
Senador César Borges, é preciso abrir a mente
dos tontos do Planalto para o que é opinião pública e
opinião publicada. Eles estão com a opinião publicada, Senador Leonel Pavan! Eles estão com a escola
de Joseph Goebbels, que trouxe ao mundo a força de
Hitler, que diz: “Uma mentira repetida se torna verdade”. É mentira o desemprego? Duda Mendonça pode
esconder o desemprego, que é a causa de tudo:
fome, da falta de segurança e agora do desmonte do
serviço público por intermédio dessa reforma?
Atentem para o que significa “opinião pública”.
Não é “opinião publicada” e paga com o dinheiro dos
que têm fome, dos que sofrem e que não têm habitação. Eles estão confundindo! Eles são tontos! A ignorância é audaciosa por opinião pública. É o que
Ulysses dizia: “Ouça a voz rouca das ruas”. Ulysses
nos disse que tem-se que perceber a diferença entre
estar nas ruas e estar com os que estão na rua. É
essa sensibilidade que o nosso líder nos ensinou,
Senador Garibaldi Alves. Fique atento para o que ele
adverte aos que pensam que são poderosos, Senador Heráclito Fortes: “na instância secular, a opinião
pública é o juízo final”. Ela foi mais forte do que o
Presidente Nixon, o homem mais poderoso da terra,
podendo destruí-la com arma nuclear, destruído
pelo crime, via eletrônica, no escândalo de Watergate. Isso é opinião pública. Ela é diferente da opinião
publicada, comprada e paga, inspirada pelo Goebbels dos dias de hoje, que é Duda Mendonça. Essa é
a diferença.
Senadora Heloísa Helena, aí está a reforma. O
Governo sustenta argumentos inconsistentes, falaciosos e esquece a retrospectiva histórica.
Senador Paulo Paim, eu sei mais sobre Previdência do que todos os tontos do Planalto juntos. Primeiro, para se ter Previdência tem que se ter sensibilidade. Quero lhe dizer que ela nasceu do Berzoini,
que viveu na Previdência, naquelas caixas vergonhosas da Previ etc. Aí é que está: uma pessoa que foi
capaz de fazer aquela maldade com os velhinhos,
Senador César Borges!... Aquilo foi um erro administrativo. S. Exª pediu desculpas, pediu até perdão. Um
erro administrativo pode ser corrigido – nós, que fomos governadores, sabemos disso –, mas uma lei vai
trazer, por anos e anos, a infelicidade, a desgraça dos
que trabalharam, dos que construíram este País.
Eu trabalhei no Ipase. Sou pós-graduado, Senador Paulo Paim, pelo Hospital do Ipase. Um dos últimos presidentes do Ipase, amigo de Heráclito Fortes,
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Clidenor de Freitas, foi cassado pela ditadura. Então,
isso é tudo mentira. Do patrimônio do Ipase o governo
nunca prestou conta. Já naquele tempo todos os servidores federais contribuíam com 7%, e o governo,
que devia depositar 18%, nunca o fez. Parte dos servidores públicos recebe proventos de aposentadoria
superiores aos dos trabalhadores do setor privado
porque sua contribuição também é superior.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho) – Senador Mão Santa, interrompo V. Exª para prorrogar a
sessão por mais dez minutos e peço a V. Exª que deixe cinco minutos para o Senador Leonel Pavan.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Todo o Brasil aguarda o Senador Leonel Pavan. Serei breve.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho) – Haverá uma sessão conjunta às 14h30min, e por isso o interrompemos, Senador.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, são
diferentes pelas contribuições. O setor privado tem
certos benefícios que o setor público não tem: FGTS,
indenização de 40%, política salarial diferente, seguro-desemprego, aviso prévio, participação nos lucros
das empresas, dissídio, direito a greve, salário-família. Sobretudo devemos salientar que, desde 1996 até
2003, o setor privado teve aumento salarial de
102,33%; o setor público, só de 6,19%. São bem diferentes.
Finalmente, e sintetizando tudo, o que vamos
conseguir com essa reforma é o desmonte do serviço
público. E o serviço público, Sr. Presidente, serve ao
pobre. Quem se vai prejudicar com essa reforma é o
pobre, é o humilde, é o necessitado. Quem vai estudar e se formar na escola pública é o pobre. O pobre
só poderá ser doutor se tiver uma escola pública com
qualidade. Uma faculdade de medicina aqui em Brasília, Senador Heráclito Fortes, Senador Augusto Botelho, cobra uma mensalidade de R$2.500,00. Então
o pobre só poderá ser doutor, médico, se houver uma
estrutura pública. É o pobre que vai consultar nos
hospitais públicos, que estão em processo de desmonte. É o pobre que precisa da segurança pública.
Exatamente 43 países possuem sistemas de
previdência separados, como no Brasil. Cito os mais
importantes: Alemanha, Austrália, Bélgica, China,
França, Grécia, Itália, México, Turquia e Venezuela.
No Brasil, onde o servidor está sendo satanizado, o investimento no setor público é relativamente
pequeno. Estudos demonstram a porcentagem de
empregos públicos em relação à taxa total de empregos. No Brasil, são 4,7% de servidores públicos; Turquia, 4,7%; Estados Unidos, 7,2%; Alemanha, 7,9%;
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Reino Unido, 8,6%; Dinamarca, 18,8%; Noruega,
19,8%; Suécia, 14,9%. Então, todos os países possuem estrutura de serviço público, e a do Brasil é uma
das mais débeis, nobre Senadora Heloísa Helena.
Concluindo, a manipulação de informações e
conceitos para promover ajustes fiscais, baseada na
falácia de que a Previdência teria um déficit, aliada à
leviana crítica ao setor público, gera um clima de tensão que só traz resultados negativos. Essa postura
traduz-se em descaso, que está a cobrar a sua fatura.
O País deve hoje à Previdência R$175 bilhões.
Se valorizarmos os nossos fiscais do serviço público
e eles cobrarem 10% disto, nobre Senadora Heloísa
Helena, obterão mais do que os R$11 bilhões que o
Governo Lula vai economizar com essa perversidade
e com esse pecado que estamos a cometer.
Dirigimos nossas últimas palavras aos céus e a
Deus: Oh, Deus, ilumine este Senado da República.
Como disse Ulysses, dê-lhe a virtude sem a qual todas as outras morrem: a coragem. Oh, Deus, dai coragem aos Senadores e às Senadoras para fazerem
leis boas e justas, inspiradas naquelas que Deus entregou a Moisés.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho) – Com
a palavra o Senador Leonel Pavan, pela Liderança do
PSDB, nos cinco minutos restantes da sessão.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Líder. Sem revisão do orador.) Quero agradecer ao
Presidente e pedir que me dê o tempo necessário
para fazer este pronunciamento de apenas cinco folhas. Não é muito, mas o tema é importante.
Quero cumprimentar o nosso querido Senador
Mão Santa pelas suas palavras, pela sua coragem e
por dizer coisas que certamente muitos outros Senadores gostariam de dizer, mas não dizem com medo
de retaliação do Governo. S. Exª pertence a um Partido da base do Governo, mas diz aquilo que o povo
sente nas ruas. Espero que Deus ilumine o nosso Senado e que, principalmente, sensibilize o nosso Presidente. Que Sua Excelência possa refrescar a memória e relembrar os compromissos que assumiu durante 20 anos com a população brasileira. Que não jogue
na lata de lixo tudo aquilo que pregou para os trabalhadores, para as nossas empresas, para aqueles
que queriam e sonhavam com algo melhor para as
suas famílias e para o seu País. Enfim, que agora que
está no poder ele realmente execute aquilo que prometeu a todos os brasileiros.
Sr. Presidente, a edição, por parte do Governo
Federal, da Medida Provisória de nº 135, de 2003,
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afronta o bom senso e ajuda a imprimir, no próprio
Governo, a pecha de improvisador contumaz.
Desde o momento em que o Executivo anunciou
a reforma tributária, por meio da Proposta de Emenda
à Constituição nº 74, de 2003, fez-nos crer que as
principais modificações desejadas pelo Governo Lula
estavam ali contidas.
Agora, para surpresa geral, sai com uma medida provisória que é uma mini-reforma tributária, capaz de causar incômodos gigantescos. No centro do
imbróglio, encontraremos o fim da cumulatividade da
cobrança da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, a Cofins. Essa é uma velha reivindicação das classes produtoras do nosso País, oneradas que são por uma carga tributária escorchante.
Entretanto, o Governo optou por substituir a cobrança
em cascata dessa contribuição por mais um ataque a
seus alvos preferidos, a classe média e a pequena e
média empresas.
As empresas brasileiras que têm cadeias produtivas longas são as principais beneficiárias do novo
sistema de cobrança. Essas podem compensar os recolhimentos feitos nas várias fases anteriores da produção e são pouco afetadas pelo aumento da alíquota dos 3% originais para os 7,6% estabelecidos na
MP. A justificativa para o aumento, diz o Governo, é
evitar a queda de arrecadação.
Tudo indica que vamos ver repetida a história da
eliminação do efeito cascata do PIS/Pasep, que aumentou a arrecadação em mais de R$1,5 bilhão. O
aumento da alíquota da Cofins, 153,3% sobre o valor
original, permitirá um acréscimo de receita estimado
por alguns em R$4 bilhões. Esse dinheiro vai sair de
quem não tem “gordura” para queimar. Os prestadores de serviços serão os mais afetados, uma vez que
não têm nada a descontar de recolhimentos anteriores. Para esses, a medida provisória é um massacre
fiscal. A tendência será repassar o aumento a seus
preços, pegando em cheio seus contratantes.
O fim do filme é conhecido. A nossa classe média vai ser a vítima fatal da bala perdida da Cofins. Aumento de preços, redução de consumo, aumento da
quebradeira e do desemprego são os resultados antevistos.
O Governo alega que esse aumento da arrecadação vai se diluir em função de outras propostas que
estão em discussão, inclusive no âmbito da reforma tributária. Que as contas fecham e são compensadas no
caixa do Governo, eu não duvido. Mas que a compensação aconteça nos caixas da pequena empresa, do
prestador de serviços, das empresas de cadeias produtivas curtas e no bolso da classe média, eu duvido.
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Além da Cofins, a MP trata de uma série de mudanças relacionadas com aduanas, retenção de imposto na fonte e agravamento de algumas punições,
que acabam estabelecendo um emaranhado de normas que, infelizmente, está bem dentro de nossa tradição nessa área. Ao invés de buscar a simplificação,
complicamos em demasia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a edição
da Medida Provisória nº 135, de 2003, é inconveniente no momento em que a reforma tributária está em
tramitação no Congresso. As alterações fiscais têm
de ser examinadas em conjunto, porque precisamos
investigar a maneira como elas afetam a nossa economia. Novas medidas relacionadas com a área tributária, desvinculadas da reforma, só vão impedir que
encontremos um ponto de equilíbrio de maneira a
atender não apenas aos interesses dos entes federados, mas também ao contribuinte brasileiro, a quem
devemos respeito e consideração.
Resta-nos lembrar a esse Governo a velha lição
de economia que diz que uma redução, ainda que pequena, no volume de impostos, costuma ter efeitos
melhores no aumento da arrecadação do que o aumento desenfreado de alíquotas.
Quero aqui dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que há uma desesperança total em nosso
País. Não se fala mais em outra coisa a não ser nas
injustiças que o Governo vem fazendo aos contribuintes brasileiros, principalmente à camada social mais
sofrida deste País, que é a maioria. E não se não fala
mais em três, quatro, seis meses de Governo, porque
já se passou quase um ano e o Governo ainda não
disse a que veio.
Estamos esperando a explosão de crescimento,
mas o que estamos vendo é uma explosão de insensibilidade com as questões sociais, com cortes na saúde, na educação, Municípios implorando para serem
atendidos, a agricultura caindo cada vez mais – e os
recursos não estão chegando. Onde está o primeiro
emprego? O que estamos vendo é o desemprego
cada dia maior em nosso País, os idosos sendo desrespeitados, as crianças que necessitam de atendimento especial, as crianças portadoras de deficiência
vendo recursos destinados a elas serem cortados.
Sr. Presidente, para finalizar, o Senador Flávio
Arns, do Paraná, fez um discurso brilhante lamentando que o seu Partido, que o Presidente esteja insensível às causas sociais.
Quero aqui dizer que nós, que somos do PSDB,
não estamos aqui fazendo crítica por fazer; a imprensa está mostrando essa situação, o povo está falando. Por isso, esperamos que o Governo Federal se
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sensibilize para as causas sociais e atenda essa população que pensava um dia poder ser feliz.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho) – Sobre
a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 1.139, DE 2003
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja oficiado ao Senhor Ministro da Fazenda, a solicitação de informações a respeito do Banco do Estado de Santa Catarina S/A, – BESC, em especial aos processos instaurados pelo Banco Central do Brasil sobre a instituição e
seus ex-administradores, identificados pelos números 0001026454, 0001036485, 0101097253 e
0001021357, decorrentes das irregularidades, segundo informado, que abaixo alinho:
1. Celebração de operação de crédito
sem observância dos princípios gerais de
seletividade, garantia, liquidez e diversificação de risco, constituindo-se em infração
grave na condução dos interesses da sociedade (art. 44 da Lei nº 4.595/64);
2. Falta de provisão para perdas em
operações de crédito de retorno duvidoso,
renovadas ou renegociadas, sem garantia
ou com garantia insuficiente (Resolução nº
1.748/90, art. 9º; Resolução nº 2.682/99, art.
6º);
3. Celebração de operações de crédito
com aumento do nível de endividamento de
tomadores inadimplentes, constituindo-se
em infração grave na condução dos interesses da Sociedade (art. 44 da Lei nº
4.595/64);
4. Concessão de desconto sobre saldo
devedor de operação de crédito, sem fundamentação técnica, constituindo-se em infração grave na condução dos interesses da
Sociedade (art. 44 da Lei nº 4.595/64);
5. Celebração de operações de crédito
em desacordo com os pareceres técnicos,
constituindo-se em infração grave na condução dos interesses da Sociedade (art. 44 da
Lei nº 4.595/64);
6. Falta de adoção de procedimentos
para cobrança de operações de crédito, especialmente aquelas amparadas por garan-

NOVEMBRO 2003
Novembro

de

2003

tias reais, constituindo-se em infração grave
na condução dos interesses da Sociedade
(art. 44, Lei nº 4.595/64);
7. Publicação de Demonstrações Financeiras elaboradas em desacordo com as
normas consubstanciadas no Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional, pela falta de suficiente provisão para
perdas em operações de crédito, configurando, ainda, prestação de informação inexata a este Banco Central (COSIF 1.1.2.7,
Circular nº 1.273/87, e artigo 9º da Resolução nº 1.748/90; art. 6º da Resolução nº
2.682/99) (Referente aos balanços de 12-96
a 6-98);
8. Publicar, em 1-9-95, 2-5-96 e
31-6-96, informações referentes aos preços
aceitos nas Ofertas Públicas de Vendas de
LFTSC, como resultado de leilões primários
promovidos por essa Instituição, nos quais
inexistiram licitantes; (Resolução nº 565/79,
inc. VII, alínea c; Resolução nº 1.088/86, art.
28, inciso f e Resolução nº 2.675/99, art. 16,
inciso VII; Lei nº 4.595/64, art. 37);
9. Dissimular custos ao Erário Estadual através de conjunto de operações estruturadas de compra e venda de títulos de emissão do Estado de Santa Catarina, atuando
em convênio e prestando assessoria e
aconselhamento a esse Estado, na colocação de seus títulos no mercado primário e
secundário, face aos deságios pactuados e
a subseqüente cadeia de vendas até o comprador final. Tais operações foram viabilizadas, pelo BESC, a partir do registro na
SELIC pelo valor de liquidação, divergente
do efetivamente negociado nos contratos de
LFTSCs; (Resolução nº 1.088/86, art. 28, inciso f, Res. 2.675/99, art. 16, inciso VII, MNI
06.04.09.5.a (Circular nº 962/85), Lei nº
4.595/64, art. 37);
10. Participar em operações de empréstimos ao Estado de Santa Catarina sem
a devida autorização legislativa e sem registro neste Banco Central; (Circular nº
2.554/95, art. 2º; Lei nº 4.595/64, art. 37);
11. Participar de sistemática operacional idealizada com o propósito de propiciar
a emissão, colocação e negociação irregulares de títulos públicos, atrelados ao pagamento de precatórios judiciais, com o objetivo de proporcionar, a diversas pessoas físi-
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cas e jurídicas, a obtenção de ganhos ilícitos, em detrimento de Estados e Municípios
(artigo 5º da Emenda Constitucional nº 3, de
17-3-1993 e as disposições da Resolução
nº 69/95, do Senado Federal);
12. Celebração e liquidação irregular
de contrato de câmbio de importação no valor de US$500.000,00, em 23-10-1993, sem
a competente Declaração de Importação,
caracterizando infringência ao disposto no
item III da Resolução nº 1.620/89;
13. Descumprimento de determinação
do Banco Central para o repasse de moeda
estrangeira como penalidade aplicada por
infringência ao item 1 do Comunicado
DECAM 1.151/89, caracterizando infringência ao artigo 44, § 2º, letra “a”, da Lei nº
4.595/64);
Por tratar-se de assunto da mais alta relevância, dado o que representa o BESC para a sociedade catarinense e também pela veiculação pela imprensa, de que o Banco Central do Brasil já teria, no
seu âmbito, proferido decisão nos relacionados processos administrativos, é que requeiro as informações decorrentes dessa decisão com vistas ao exame da viabilidade e possibilidade de medidas judiciais cabíveis.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2003. –
Senador Jorge Bornhausen.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESDENTE (Augusto Botelho) – O requerimento que acaba de ser lido vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do art.
9º, do Ato da Mesa nº 1, de 2001.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho) – Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de Barros,
pela ordem.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um registro. Embora já tenha falado com o
Ministro da Justiça, gostaria que a Mesa do Senado
da República tomasse também a decisão de solicitar
oficialmente providências ao Governo brasileiro.
Acabo de receber a informação do Bispo de São
Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, de que a
BR-158 está interditada. Acontece ali um dos piores
conflitos de que este País pode ter notícia. Trata-se
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de um conflito organizado pelos grandes proprietários
rurais, que fizeram o seguinte: a gleba Suiá –Missu é
uma área reconhecida e demarcada pelo Governo
brasileiro como indígena. É uma área dos xavantes.
O que fizeram? Estimularam a invasão da área e usaram alguns “posseirinhos” para invadir a fazenda
Suiá-Missu; ao lado dos “posseirinhos”, entraram os
“posseirões”, aqueles que pertenciam a uma associação de fazendeiros da região do Xingu.
Ontem – isso vem correndo há muito tempo –,
os xavantes resolveram voltar para a sua terra. Já há
o reconhecimento brasileiro. Então, hoje, neste momento, há cento e oitenta xavantes de um lado e, do
outro lado, os proprietários de terra. Alguns são posseiros, são trabalhadores que foram usados e colocados neste processo como bucha de canhão; outros
são grandes proprietários que assumiram as terras
indígenas.
Quando se teve notícia de que os xavantes estavam se dirigindo às suas terras, houve a decisão, e
foi queimada uma ponte na BR-158. Por isso, a
BR-158 está interditada: de um lado, os xavantes; e,
do outro, o grupo armado.
Esse relato me foi transmitido pelo Bispo de São
Félix do Araguaia, Dom Pedro Maria Casaldáliga. Já
falei com o Ministro da Justiça e dei o telefone pessoal
de Dom Pedro Casaldáliga a S. Exª; solicitei providências do Governo brasileiro urgentemente, para
que a Polícia Federal e a Funai se dirijam ao local e
tentem evitar o que pode ser um dos grandes massacres neste País.
Faço um apelo para que a Mesa do Senado, tomando notícia da informação que transmito como Senador do Estado de Mato Grosso, em nome da instituição Senado da República, solicite as providências.
Peço também que o Governo brasileiro, definitivamente, enfrente o problema. Se a área está demarcada, se é reconhecida como terra indígena, vamos
estabelecer a forma de os índios retornarem à sua
terra; se existem posseiros, trabalhadores de boa-fé
que foram usados – e existem –, vamos selecioná-los
e cadastrá-los pelo Incra. É importante, nessa missão, a presença do Ministro da Reforma Agrária, para
que possa fazer o cadastramento dos verdadeiros
trabalhadores rurais e a estes oferecer as oportunidades que as imensas terras públicas no Estado de
Mato Grosso podem oferecer-lhes. Aos “posseirões”,
não. Aos grandes fazendeiros que ocuparam as terras indígenas, não.
Nesse sentido, Sr. Presidente, estamos clamando por justiça para os trabalhadores e para os índios
brasileiros e solicitando providência da Mesa num as-
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sunto que, espero, não se transforme em mais uma
tragédia em nosso País.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho) – V. Exª
será atendido, na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho) – O Sr.
Senador Magno Malta enviou à Mesa proposição
que, em face do disposto no art. 235, inciso III, alínea
“a”, do Regimento Interno, será lida na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho) – Os
Srs. Senadores Eduardo Azeredo, Augusto Botelho,
a Srª Senadora Lúcia Vânia e os Srs. Senadores João
Ribeiro e Valmir Campelo enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exas serão atendidos.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores: novamente me convoca o dever, como representante do povo mineiro nesta Casa,
de registrar, com pesar, a morte, ocorrida no dia 12 de
novembro, do advogado ARIOSVALDO DE
CAMPOS PIRES, natural de Abaeté, Minas Gerais, figura das mais notáveis do Direito e das Letras da nossa terra.
Minas se encontra de luto pela irreparável perda.
Quem, como eu, o conheceu e com ele conviveu, teve o privilégio de participar da sua inteligência,
cultura, ética e educação. Uma pessoa que por onde
andava, por onde trabalhava, só amealhava amigos.
Amigos que sorviam seus ensinamentos encantavam-se com o vigor com que defendia as suas convicções, tudo com o seu jeito de mineiro interiorano, que,
vindo estudar na Capital, não se desprega nunca das
suas raízes.
Assim foi o que aconteceu com ARIOSVALDO
DE CAMPOS PIRES, que, chegando a Belo Horizonte de Abaeté, cidade às margens do São Francisco,
traz o idealismo dos jovens, formando-se em Direito e
transformando-se cedo, a par de sua fecunda inteligência em notável advogado criminalista, defendendo com êxito causas consideradas perdidas ou de difícil solução.
Notabilizou-se pelo calor que irradiava de suas
palavras, ditas com eloqüência contagiante, cheias
de emoção, próprias dos debates forenses de que
participava.
Sabia como ninguém utilizar os caminhos tão
raros dos grandes advogados tocando no sentimento
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dos jurados, desencorajando a defesa e levando os
juízes ao convencimento das suas teses, sob a égide
e desígnios do Direito.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, deixa o
nosso homenageado uma lacuna impossível de ser
preenchida nas lides do foro criminal do Brasil. Entretanto, deixou às gerações futuras de advogados um
legado de grande valor, convertido em trabalhos jurídicos, referências permanentes de pesquisa.
Com o porte daqueles que granjeiam o respeito
de seus contemporâneos por merecimento reconhecido da sociedade, somente reservado aos grandes
profissionais, o Dr. ARIOSVALDO conquistou todos
os espaços dos homens competentes.
Como político, ocupou cargos de destaque
onde seu saber sempre contribuía para o desenvolvimento e a disseminação do exercício do direito e da
prática da política, alçado que foi aos cargos de Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte, quando Prefeitos Hélio Garcia e depois Ruy Lage; de Presidente do Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais e de Presidente do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça,
Dedicou-se à OAB – Ordem dos Advogados do
Brasil, em Minas Gerais, como seu presidente e como
Conselheiro Federal.
No Poder Legislativo e no Ministério da Justiça,
participou da elaboração de diversas leis como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Extradição, e da elaboração
da Política Criminal e Penitenciária a ser adotada pelo
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Na área acadêmica, ocupou o cargo de Diretor
da Casa de Afonso Pena, a Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais, onde era Livre Docente de Direito Penal, além de Professor Titular.
É testemunho de quantos tiveram o privilégio de
serem seus alunos, como professor ou Diretor, o
prestígio com que freqüentemente conferia àquela
Faculdade e o estímulo que sempre levava aos advogados mais jovens, principalmente àqueles que estavam por iniciar a carreira forense, cheia de brilhos,
com certeza, mas também repleta de muito trabalho
intelectual, persistência, coerência e ética profissional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agora,
aquele que foi o príncipe dos tribunais, arrancando
sempre entusiásticos aplausos, entra para ser julga-
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do pelo Tribunal da História. Neste julgamento, conseguirá novamente os louros, pois ocupa nela, por
méritos, um dos lugares de maior destaque, só conferido àqueles que, como ele, foram os mais dignos,
honrados e hábeis advogados de Minas Gerais, os
que, como ele, souberam defender os sagrados direitos do homem à Justiça.
Que a História lhe seja fiel!
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) –
Desvinculação de Receitas – DRU
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Desvinculação das Receitas da União (DRU), instituída pela
Emenda Constitucional de número 27, de 21 de março de 2000, é um instrumento excepcional que objetiva, como indica seu nome, excluir e desviar parte das
receitas da União de sua destinação constitucional rígida. Nesse sentido, é sucessora de outros instrumentos semelhantes de exceção, como o Fundo Social de Emergência e do Fundo de Estabilização Fiscal.
Trata-se, na verdade, de um acréscimo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT). Ora, esse é um documento supostamente
criado para regular pendências resultantes da mudança institucional inerente à promulgação de uma
nova Carta Magna. Isso quer dizer que a DRU é um
remendo paraconstitucional, uma espécie de prótese
ao apêndice da Constituição. Ou, antes, uma cortina
para esconder a vergonha do descumprimento da Lei
Fundamental, condicionado pelas dificuldades orçamentárias do Estado.
Várias das chamadas Emendas Constitucionais, vale recordar, incidiram igualmente sobre dispositivos do ADCT, dando a entender, pelo menos a alguns
analistas mais cínicos, que, quinze anos depois de
promulgada a Constituição, ainda estamos em transição do regime militar para a democracia.
Sr. Presidente, vamos dizer a verdade: a DRU
representa tão-somente o reconhecimento de nossa
incapacidade de administrar nossos recursos com a
devida prioridade para o equacionamento dos problemas sociais mais agudos da Nação, principalmente
os das áreas da Educação, da Saúde e do Saneamento. Reconhecimento, enfim, da falência do Estado, que se vê obrigado a submeter-se às diretrizes orçamentárias emanadas do Fundo Monetário Internacional (FMI).
A ninguém poderia ocorrer a idéia de menosprezar a importância da saúde e da educação para o
bem-estar e para o progresso do País. Nossos índi-
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ces sociais nesses setores figuram entre as bases
para o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), da Organização das Nações Unidas (ONU).
Particularmente, a educação constitui, mais que um
ativo social presente, um investimento para o futuro.
No quadro de competição comercial acirrada, estabelecido pela globalização, somente os países cujas populações tiverem um nível de instrução que as habilite
a acompanhar a rápida mudança tecnológica serão
capazes de uma inserção ativa nessa disputa por
mercados.
Infelizmente, a população brasileira ainda apresenta parcelas significativas de pessoas com poucos
anos de estudo e de analfabetos, tanto dos chamados funcionais, incapazes de entender um texto,
quanto dos absolutos, que desconhecem inteiramente a leitura e a escrita. Se não tomarmos, imediatamente, a decisão de estabelecer um sistema de ensino público realmente eficaz, serão muito magras as
perspectivas de retomada do desenvolvimento econômico e, por conseqüência, da redução das injustiças sociais e da eliminação da pobreza e da miséria.
Do mesmo modo, um povo sem saúde não pode
ser um povo produtivo e feliz. Não pode impulsionar o
desenvolvimento econômico e social. Em outras palavras, ao subordinarmos os gastos em saúde e em
educação ao pagamento do serviço da dívida, ou às
exigências do FMI, estamos agravando as dificuldades econômicas, as de hoje e as do amanhã.
Problema é o que não falta à educação pública
no Brasil. Resolvê-los requer vontade política e criatividade para encontrar soluções, mas sobretudo requer investimento, e investimento pesado. O que fazemos, porém, é desvincular verba. Os números
apresentados pelo Subsecretário de Planejamento e
Orçamento do Ministério da Educação, Sr. Paulo
Eduardo Nunes de Moura Rocha, por oportunidade
da audiência pública ocorrida dia 15 de outubro, na
Comissão de Educação desta Casa, que tratou dos
impactos da Reforma Tributária sobre a Educação,
falam mais claramente que quaisquer outros argumentos.
Segundo o Sr. Paulo Rocha, apenas em 2003, o
orçamento federal para a educação apresenta perdas
líquidas de 3,6 bilhões de reais, em conseqüência da
DRU. De 2000 a este ano, essa perda atinge 9,5 bilhões de reais. Dessa forma, os recursos federais
para a educação, prescritos, pelo artigo 212 da Constituição Federal, para o mínimo de dezoito por cento
da receita tributária, caíram para doze por cento. Em
termos de percentual do Produto Interno Bruto (PIB),
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os gastos com educação caíram de 4,81 por cento,
em 1996, para 3,21 por cento em 2003.
Para termos uma idéia do significado desses
números, vale lembrar que, na mesma audiência pública, o professor José Domingues de Godói Filho,
Primeiro Vice-Presidente do Sindicato Nacional dos
Docentes de Ensino Superior (Andes), alegou que
nem mesmo os sete por cento do PIB, previstos originalmente pelo Plano Nacional de Educação (PNE)
para gastos no setor, em dispositivo vetado pelo Poder Executivo, seriam suficientes para atender a suas
necessidades mais imediatas.
Também na audiência pública do dia 15 de outubro, o Sr. Gustavo Lemos Petta, Presidente da
União Nacional dos Estudantes (UNE), manifestou
preocupação com a possibilidade da desvinculação
de recursos educacionais também de Estados e Municípios. Como os Municípios são encarregados, pela
Constituição, do ensino fundamental, e os Estados,
do ensino médio, essa desvinculação incidirá nos níveis mais decisivos para a mudança do perfil educacional do País.
Na área da Saúde, a grande polêmica quanto a
perdas de receitas não reside na questão da DRU,
mas no veto presidencial ao parágrafo segundo do artigo 59 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004.
Esse dispositivo excluía da rubrica “ações e serviços
de saúde” o pagamento dos aposentados da saúde, o
serviço da dívida do Ministério da Saúde e as despesas financiadas com recursos do Fundo de Combate
à Pobreza (FCP). Ora, a Lei n° 8.080, que organiza o
sistema de saúde no País, estabelece claramente o
que são ações e serviços da saúde, definindo que saneamento e alimentação, por exemplo, bem como atividades relativas a trabalho, salário, habitação e lazer
não constituem ações típicas de saúde, mas ações
condicionantes e determinantes da saúde da população.
É o Dr. Gílson Carvalho, médico especialista em
saúde pública doutorado pela Universidade de São
Paulo, quem o diz: “os recursos destinados para
ações e serviços de saúde não podem ser usados
para financiar ações referentes aos condicionantes e
determinantes da saúde”. Isso, porém, é precisamente o que o Governo fez ao juntar no bolo das despesas da saúde a parcela do FCP e dizendo que esse
total atinge a determinação estabelecida pela Emenda Constitucional de número 29, que obriga o Governo a reajustar o orçamento do Ministério da Saúde
(MS) pela variação nominal do PIB do ano anterior.
Segundo o Dr. Carvalho, isso representará uma
queda orçamentária de cerca de 4,5 bilhões de reais
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para o MS, o que denominou “saco de maldades”
contra a saúde.
A razão desse corte não residiria tanto, como
alegado na justificativa para o veto, “nas dificuldade
para o alcance do equilíbrio orçamentário”, mas no
propósito de desviar recursos que deveriam pertencer ao MS para o Programa Fome Zero, de grande repercussão pública interna e externa, e para ações de
saneamento básico.
Não cabe negar a relevância do combate à
fome, nem a necessidade de levar saneamento básico a toda a população, pois o acesso à alimentação,
para crianças e adolescentes, é dever do Estado previsto pelos artigos 208 e 227 da Constituição Federal,
e as medidas de promoção do saneamento básico figuram entre as competências da União, dos Estados
e dos Municípios, pelo inciso XX do artigo 21 e pelo
inciso IX do artigo 23. O que é questionável é a disposição de se deslocarem recursos de uma área essencial – a saúde – para outras, ainda que sejam tão importantes quanto as da alimentação e do saneamento.
Há, ainda, uma outra ameaça à saúde, que será
mais grave à medida que retomarmos o crescimento
econômico. Trata-se da intenção de defasar em dois
anos – ou mesmo em quatro – o reajuste do orçamento do MS para a variação do PIB. Aplicada ao orçamento de 2004, a proposta implicaria uma perda de
8,5 por cento, no caso de defasagem de dois anos, ou
de 21,2 por cento, no caso de defasagem de quatro
anos.
São muito sérias, portanto, as ameaças que a
atual administração brande contra o orçamento de
áreas socialmente tão importantes quanto a da educação e a da saúde.
Cabe a cada parlamentar ligado a essas áreas
resistir a esses propósitos do Governo. É fácil entender as dificuldades em se fazer um orçamento em
país com tantas necessidades, todas urgentes, e capacidade arrecadatória insuficiente para fazer frente
às despesas sociais necessárias. É, sobretudo, essencial deixar claro o que são despesas de educação
e o que são despesas de saúde, para não fazer a confusão apontada pelo Dr. Carvalho, nem o desvirtuamento, apontado pelo Sr. Gustavo Petta, de se considerar como despesas em educação os custos da merenda e dos uniformes escolares.
São grandes as dificuldades por que passa o
País, e precisamos nos manter dentro de nossa capacidade de investimento, que depende do superávit fiscal. Tudo certo. O que não podemos é deixar de con-
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ferir a devida prioridade às áreas da educação e da
saúde, porque delas depende o futuro do Brasil.
Muito obrigado.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, comemoramos, neste ano de 2003, o aniversário de 180 anos do Poder Legislativo no Brasil. A
data usada como base para a comemoração é a de
instalação da Assembléia Constituinte de 1823, que
fora encarregada da elaboração da Carta Magna da
Nação recém-nascida.
É sempre importante retomarmos a reflexão sobre as funções primordiais do Legislativo, em especial as desta Casa, e o estudo da História nos dá essa
oportunidade de atualizar seus temas, de aperfeiçoar
o entendimento de nossa realidade nacional nos dias
de hoje.
A experiência da Assembléia Constituinte em
1823 contrapôs duas facetas do trabalho legislativo.
De um lado, havia a necessidade de normatização das funções públicas em nosso País. Nesse sentido, a criação do Legislativo representou, naquele
momento, um pacto nacional pró-autonomia, rapidamente transformado em vigoroso movimento separatista contra a metrópole portuguesa.
De outra parte, o Legislativo foi, também, a encarnação nacional do espírito da separação dos poderes, uma tentativa de estabelecimento de mecanismos de compensação que impedissem a continuidade das experiências absolutistas, típicas da Europa
Ocidental, abrindo espaço para participação política
de contingentes cada vez maiores da população. Historicamente, acabamos por representar uma bem dosada mistura do caminho político da Revolução Francesa com a construção mais suave que caracterizou
a montagem da democracia liberal inglesa.
Nossa primeira experiência parlamentar, entretanto, foi abruptamente cortada pelo Imperador D.
Pedro I, que dissolveu a Assembléia em finais de
1823, impedindo o avanço da discussão, que apontava para uma restrição das atribuições do governante,
em favor de um controle mais intenso do Legislativo.
Entretanto, não pôde furtar-se o Imperador a reconhecer a necessidade da divisão de poderes. Dessa forma, a Constituição outorgada de 1824 estabeleceu definitivamente o Parlamento bicameral, sistema
que mantivemos com modificações mínimas até os
dias de hoje.
As primeiras eleições para o novo Parlamento
foram realizadas ainda em 1824. Entretanto o Imperador ainda levou quase dois anos para convocar os
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eleitos e instalar a Câmara e o Senado, o que só veio
a acontecer em 1826. O Senado foi imaginado, desde
os primórdios, como uma Casa mais conservadora –
não no sentido de retrógrado, mas de estabilidade –,
com a função de representação das províncias e, por
extensão, da própria unidade nacional, relativamente
imune à volatilidade dos interesses políticos momentâneos, mais bem representados pela Câmara dos
Deputados. Dentro do padrão político da época, a estabilidade exigida do comportamento da Casa foi consignada na vitaliciedade dos seus representantes.
A experiência republicana, iniciada em 1889,
mexeu pouco nessa concepção política. O Senado
estabelecido pela Assembléia Constituinte de 1890 é
a Casa de representação do pacto federativo, como
ficou estabelecido no projeto revisado por Rui Barbosa, promulgado no ano de 1891. A vitaliciedade do
Senado do Império foi substituída, sabiamente, por
um regime de mandatos renováveis, mas com um período maior do que o da Câmara.
Ainda somos a Casa da Federação, representantes da estabilidade e continuidade da Nação Brasileira. Mas, constantemente, devemos questionar-nos
sobre o que a sociedade brasileira espera de nós, e
se estamos ou não cumprindo plenamente nosso papel.
A construção da democracia em nosso País tem
sido um processo longo, inclusive com períodos de indesejável retrocesso, mas que evoluiu, indiscutivelmente, para o estabelecimento de instrumentos de
controle social. Não se admite mais a existência de
“caixas-pretas” políticas. A sociedade acompanha
cada vez mais de perto, cada vez mais próximo do
chamado “tempo real”, o funcionamento das instituições públicas.
É um desafio constante para o Parlamento viabilizar canais de comunicação que tornem mais transparente nosso trabalho, uma vez que a democracia
moderna exige exatamente isso: responsabilização,
clareza nas decisões, difusão de conhecimento, debate político enriquecedor, visão de conjunto.
Rui Barbosa, figura maior deste Senado, e, não
sem razão, considerado nosso patrono, viveu em
tempo muito diferente do nosso. Suas memoráveis
batalhas pelo aperfeiçoamento do sistema republicano democrático, representativo e federativo tinham
que ser travadas, freqüentemente, fora do âmbito da
velha sede do Senado no Rio de Janeiro. A maneira
de chegar à população naquela época era essa: presença física em praça pública; viagem por várias partes do País em suas notáveis campanhas pela Presidência da República; nos tribunais, defendendo víti-
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mas de abusos perpetrados pelos poderosos caciques oligárquicos; ou escrevendo nos principais jornais de então. E, ainda assim, muito de sua pregação
cívica só alcançou parcelas muito restritas da população. Seu esforço não foi em vão, mas os frutos verdadeiros de seu trabalho só foram colhidos algumas gerações mais adiante de seu tempo.
O Senado de hoje está numa situação em muito
superior a essa. Evoluímos para uma situação de
crescente cobertura por parte da mídia e, melhor ainda, atingimos diretamente a população, que pode verificar nosso trabalho diariamente por intermédio da
rádio e da TV da própria Casa. Um efeito bastante importante disso é o conhecimento mais ou menos generalizado que a população passa a ter dos representantes com assento aqui, ultrapassando os limites regionais que a mídia dos Estados acaba impondo. Rui
Barbosa certamente se beneficiaria muito de um instrumento assim.
Da mesma forma, o Jornal do Senado, de distribuição gratuita nacional, cumpre o importante papel
de manter a população informada sobre o andamento
dos trabalhos legislativos.
O acompanhamento dos projetos em tramitação
pode ser feito por intermédio do site do Senado na
Internet. Os números que lá estão são impressionantes e dão uma idéia da dimensão de parte do trabalho
do legislador. Só no ano de 2003, até 27 de agosto já
contávamos 67 propostas de emendas à Constituição, 359 projetos de lei iniciados no Senado, 58 projetos de lei iniciadas na Câmara dos Deputados, 37 projetos de resolução, 526 projetos de decretos legislativos e 26 projetos de lei complementar em discussão
na Casa, para citar apenas os tipos de trabalho mais
conhecidos. São mais de 1.900 trabalhos no total,
nas mais diversas etapas de tramitação legislativa.
Para dar conta desses trabalhos, o Senado tem
procurado, por iniciativa de seus membros, rever os
grupos de trabalho, criando comissões e subcomissões que reflitam as temáticas mais atuais e mais
candentes para o País.
Todos esses trabalhos, assim como as suas temáticas demonstram de forma cabal a realidade de
um Legislativo cada vez mais atuante, cada vez mais
acionado, cada vez mais presente na realidade política nacional, como tentaram estabelecer os Deputados Constituintes no Império e como preconizava o
projeto cívico de Rui Barbosa.
E o canal de comunicação com a população tem
mão dupla. Destaco aqui a iniciativa do Serviço 0-800
do Senado, A voz do cidadão, que permite que qualquer brasileiro, por intermédio de uma ligação telefô-
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nica gratuita, expresse suas opiniões, cobre resultados, tire suas dúvidas, se aproxime, enfim, de seus
representantes eleitos.
O maior sinal do sucesso dessa abertura do Senado à sociedade brasileira – iniciativa que deve muito ao pioneirismo do Presidente Sarney em seu mandato anterior – é o fato da nossa co-irmã parlamentar
ter imitado a proposta. A imitação é, quase sempre,
uma forma de homenagem.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado Federal, nos seus quase 180 anos de existência
real, tem cumprido bem seu papel de estabilizador
político. E vamos dar mostras disso, mais uma vez,
na discussão das reformas que estão sendo propostas pela Presidência da República, com independência, com bom-senso, com inteligência política, com
compromisso social.
O Senado vai seguir cumprindo sua função de
conservador da ordem nacional e do pacto federativo,
utilizando sempre os meios mais modernos e inovadores. É um desafio típico dos novos tempos, da nova
ordem social que se constrói em nosso País. Nosso
patrono, Rui Barbosa, certamente ficaria orgulhoso
de ver que os princípios que lutou para inculcar no sistema político como um todo e, em especial, neste
Parlamento, ainda são norteadores das ações de
seus membros.
Muito obrigada.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, proposição de grande importância aguarda, há muito e muito tempo, a deliberação da Câmara
dos Deputados. Refiro-me ao Projeto de Lei Nº 2.844,
de 1997, de autoria do Senador João França, que tramitou nesta Casa sob o Nº 26, de 1995, o qual “Institui
o Estatuto dos Garimpeiros e dá outras providências”.
Na Câmara, mereceu o acolhimento unânime
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), nos termos de Substitutivo do
Relator, Deputado Paulo Rocha, em 17 de novembro
de 1999; e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação (CCJR), em 21 de novembro de 2001, de
acordo com o parecer do Relator, Deputado Gerson
Peres.
Nesse último órgão técnico, foi reconhecido que
a proposição constitui, e aqui cito literalmente a lavra
do relator, “indiscutivelmente, matéria do maior alcance social”, uma vez que procura atender a procedentes reivindicações dos garimpeiros.
Organizado em nove capítulos, registra a definição de garimpeiro, “atividade tão velha quanto o Bra-
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sil”, e de garimpo; propõe medidas de identificação
profissional; das condições do contrato de trabalho;
das medidas de segurança e higiene do trabalho; da
defesa e saúde do profissional do garimpo; de sua organização sindical; das cooperativas de garimpeiros
e de questões relacionadas ao meio ambiente.
Para o Relator, a iniciativa originada neste Senado Federal procura também corrigir considerável
injustiça causada pela atual legislação que praticamente acabou com a atividade em nosso País ao beneficiar, muito mais diretamente, as empresas mineradoras.
Como se recorda, à sensibilidade do Legislador
Constituinte devem-se a obrigatoriedade de o Estado
favorecer “a organização da atividade garimpeira em
cooperativas”, que merecerão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra de recursos
e jazidas minerais nas áreas de sua atuação, levando
em conta a proteção do meio ambiente e a promoção
econômico-social dos garimpeiros, assim como as
disposições que lhes garantem a aposentadoria, pelo
regime geral de previdências social, aos 65 anos de
idade.
Por isso mesmo, o autor prescreve que a atividade garimpeira será exercida em regimes cooperativista, de economia familiar, de trabalho associado,
assalariado, autônomo, individual e de prestação de
serviços. Aquele que exercer atividade profissional
sob o regime de trabalho assalariado terá garantidos
os direitos trabalhistas.
Estabelece que a garimpagem, a faiscação e a
cata dependem de permissão do Governo Federal.
Essa permissão será registrada na matrícula do garimpeiro, e renovada a cada ano nas repartições fazendárias dos Estados. O Certificado de Matrícula,
daí decorrente, constituirá o documento oficial para o
exercício da atividade, na zona especificada.
De outra parte, cria a Carteira Profissional do
Garimpeiro, expedida pelo sindicato de classe, indispensável para o regular exercício da atividade. A propósito, é estabelecido que nenhum garimpeiro assalariado poderá perceber remuneração inferior ao salário mínimo.
O garimpeiro terá direito a abrigo e alimentação
compatíveis com a atividade, sob a proteção das normas pertinentes à higiene e segurança do trabalho, à
saúde e à organização sindical.
Poderá organizar-se em cooperativas e, em
conjunto com repartições do Poder Público e com os
empregadores, participar de medidas que tenham por
finalidade a preservação do meio ambiente.
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O projeto, por final proclama o 21 de julho como
o Dia Nacional do Garimpeiro e estipula sua remuneração mínima, quando trabalhar como parceiro ou em
atividade de “meia-praça” e veda, em qualquer caso,
o trabalho de menor de 18 anos.
Argumentou o autor, com procedência, que o já
citado Legislador Constituinte inscreveu na Carta de
1988 “verdadeira declaração de reconhecimento do
valor e do papel histórico exercido pela denodada
classe”.
No entanto, sem que se efetivasse uma ação
positiva do Estado, o garimpeiro permaneceu sofrendo ameaças de ricas organizações ambientalistas,
que resultaram na Lei 7.805, de 18 de julho de 1989,
que criou o regime de lavra garimpeira e extinguiu o
de matrícula, o que, de fato, representou o fim dos garimpos em terras brasileiras e a vitória das grandes
empresas mineradoras, como adiantamos.
Essa legislação determina que o Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM) estabeleça as
áreas de garimpagem, considerando a ocorrência de
bem mineral garimpável, as razões de ordem social e
ambiental, e o interesse do setor, isto é, o interesse
das empresas de mineração. Em conseqüência, muitos garimpos foram fechados, e os garimpeiros tidos
como criminosos, dado que a extração mineral não
permitida constitui delito sujeito à pena de reclusão.
Concluímos, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
esta breve intervenção, enfatizando a necessidade
de que, sem mais delongas, seja efetivada a apreciação do Projeto de Lei número 2.844, de 1997, que
“institui o Estatuto dos Garimpeiros e dá outras providências”.
Trata-se, decerto, de providência que requer
mais sólido apoio das lideranças partidárias e das
bancadas parlamentares de Estados que concentram
a atividade extrativista, não apenas como forma de
contribuir para o maior prestígio do Legislativo, mas
para que, por fim, o heróico trabalho do garimpeiro
seja formalmente reconhecido como relevante contribuição para o progresso do País.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o País acaba de tomar conhecimento de mais um crime hediondo, desses que deixam a
sociedade estarrecida com o nível de violência gratuita, desnecessária e desumana. Trata-se do assassinato de um casal de namorados paulistanos num sítio
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abandonado no município de Embu-Guaçu, na região
metropolitana de São Paulo.
Ele, Felipe Silva Caffé, com 19 anos, “jovem,
alegre e comunicativo”, conforme relataram seus amigos aos jornalistas, estudante que estava às vésperas de estrear em seu primeiro emprego, e que se
preparava para fazer o vestibular para o curso de Direito; ela, Liana Friedenbach, de apenas 16 anos –
uma adolescente, ainda –, estudante que queria ser
professora de educação física e que tinha toda uma
vida pela frente. Tinha – até que a crueldade de alguns bandidos sanguinários, um deles menor de idade, pôs termos a sua vida e à de seu namorado.
A frieza com que o crime foi praticado é de estarrecer. A sociedade brasileira, que já convive, infelizmente, com o narcotráfico, com o crime organizado,
com a violência cotidiana, enfim, vê-se mais uma vez
indefesa diante de acontecimentos tão bárbaros.
Relembro os fatos rapidamente, apenas para
que aqueles que dele não tomaram conhecimento
possam avaliar a gravidade da situação que estamos
vivendo.
Felipe e Liana namoravam havia alguns meses
e decidiram passar o fim de semana, no começo do
mês, acampados no citado sítio abandonado, em
Embu-Guaçu. O rapaz já havia acampado ali por diversas vezes, e acreditava não haver perigo. Liana,
certa de que os pais não a deixariam ir, disse em casa
que passaria o fim de semana com suas amigas da
Comunidade Israelita Paulista em Ilhabela, no litoral
daquele Estado.
Ao chegarem ao sítio, foram rendidos pelos
bandidos quando se preparavam para mergulhar
num lago próximo e levados para uma chácara, a
quatro quilômetros do local do acampamento. Ali,
passaram a noite em companhia dos bandidos, que
no dia seguinte, domingo, “resolveram matar o estudante porque era pobre e irmão de um policial do Comando de Operações Especiais”, conforme relata o
jornal O Globo. Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores – friamente, como se estivessem tratando de
eliminar um inseto.
Depois de matar o rapaz, decidiram pedir resgate pela moça. Entretanto, assustados com o número
de policiais que estavam fazendo buscas na região,
decidiram matar Liana também, na quarta-feira da semana retrasada. O menor, de 16 anos, disse aos policiais que matou a adolescente com duas facadas no
peito, e que um dos seus companheiros nessa macabra empreitada, de apelido “Pernambuco”, deu mais
13 facadas. Indagado sobre o motivo de haverem as-

NOVEMBRO 2003
Novembro

de

2003

sassinado a moça, o rapaz respondeu simplesmente
que “deu vontade”.
No momento, estão presos o menor, de 16 anos,
e outro dos bandidos, Aguinaldo Pires, de 41 anos. O
de apelido “Pernambuco” encontra-se foragido. E já há
informações de outros participantes. Segundo os especialistas no assunto, ouvidos pelo periódico, o bandido menor de idade, de acordo com o que dispõe o
Estatuto da Criança e do Adolescente, só poderá ficar
detido por três anos. Quanto aos outros bandidos, Sr.
Presidente, é fácil presumir: vão jogar a culpa no menor para se livrarem de uma punição mais rigorosa.
Essa, aliás, tem sido uma das utilidades, uma
das tenebrosas utilidades do Estatuto da Criança e do
Adolescente: deixar soltos assaltantes, traficantes e
homicidas de alta periculosidade, que, apanhados
pela polícia, imediatamente descarregam a culpa
num garoto menor de idade, cuja punição é exageradamente mais branda.
Diante desse estado de calamidade e desse escárnio, quero comunicar a este egrégio Plenário que,
dentro de mais alguns dias, apresentarei projeto de
lei modificando dispositivos do Estatuto da Criança e
do Adolescente, de forma a punir com rigor os menores envolvidos em crimes de estupro, homicídio e outros de igual gravidade, especialmente se cometidos
por motivo fútil, com frieza e com atos de crueldade.
Da forma como está, não é difícil confundir esse Estatuto com algum “Código de Defesa do Menor” – no
caso, o menor transgressor, não a vítima.
Quero deixar claro, Sr. Presidente, que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem muitos méritos,
e que, ao propor mudanças no seu texto, não pretendo, de forma alguma, ignorar suas virtudes. O que
não podemos admitir, porém, é que os bandidos, menores ou não, o utilizem para se manterem praticamente impunes. Quero deixar claro, igualmente, que
essa não é uma preocupação de minha exclusividade. O Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,
defendeu a redução da maioridade penal para 16
anos em caso de crimes hediondos. “É uma boa intenção da lei (a proteção aos menores) mas acaba levando à impunidade”, disse Alckmin a O Globo.
O mesmo jornal tece os seguintes comentários,
a respeito dessa questão: “O adolescente que confessou o assassinato do casal, por exemplo, ficará, no
máximo, três anos internado em uma unidade da Febem. A determinação deve ser dada pela Justiça em
até 45 dias. Apesar de ter cometido crimes hediondos, ele será submetido ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, que não permite internações por perío-
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dos maiores. Um adulto que cometesse os mesmos
crimes seria condenado a até 30 anos de prisão”.
Uma das alternativas possíveis, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, pode ser também aplicar a
pena cabível à condição de menor, sobrestando-se o
julgamento do crime, de acordo com o Código Penal,
até que o autor do delito complete a maioridade.
O certo, nisso tudo, é que a situação de quase
impunidade ou de excessiva benevolência com os infratores jovens não pode continuar, porque acaba
sendo um estímulo para a prática do crime. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no nosso entender,
foi instituído para proteger os jovens de uma situação
de violência, e não para incentivar essa prática. Ao
anunciar a apresentação de um projeto com essa finalidade, quero, desde já, contar com o apoio de
meus nobres Pares para que ponhamos termo a essa
escalada de violência que tem trazido angústia, sofrimento e luto aos lares brasileiros. Esse, Senhoras e
Senhores Senadores, é o clamor de toda uma sociedade que hoje está refém de uma minoria, que se ampara na impunidade para perpetrar sua crueldade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, pedindo a Deus que ilumine esta Casa,
para que as próximas soluções sejam em benefício
da maioria da população do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 25
minutos.)
SECRETARIA GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
SERVIÇO DE APOIO ÁS COMISSÕES MISTAS
TERMO DE REUNIÃO
Convocada Reunião de Instalação para o dia
onze do mês de novembro de dois mil e três, terça-feira, às dezoito horas, na sala nº 6 da Ala Senador Nilo
Coelho, Senado Federal, da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida
Provisória nº 135, adotada em 30 de outubro de
2003 e publicada no dia 31 do mesmo mês e ano,
que “Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras providências”, com a presença dos Senhores
Senadores Rodolfo Tourinho, Paulo Octávio, Tasso
Jereissati, Jefferson Peres, Heráclito Fortes, Arthur
Virgilio, Álvaro Dias, Ana Júlia Carepa e Senhores
Deputados Antônio Carlos Magalhães Neto, Mussa
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Demes, Antônio Cambraia, Eduardo Paes, Pauderney Avelino, Wilson Santiago, Walter Feldman, Luiz
Carlos Hauly, Armando Monteiro e Costa Ferreira. O
Senhor Senador Jefferson Peres assume a Presidência Eventual e comunica que, em virtude da falta de
quorum regimental para instalação da Comissão, a
abertura da sessão destina-se a debater a matéria e
concede a palavra aos Senhores Deputados Pauderney Avelino e Eduardo Paes, e em seguida passa a
Direção da Mesa ao Senador Rodolfo Tourinho. Dando prosseguimento ao debate, pela ordem, fazem uso
da palavra o Senador Arthur Virgílio, Deputado Beto
Albuquerque (não membro), Senador José Agripino,
Deputados José Carlos Aleluia (não membro), Antonio Carlos Magalhães Neto, Mussa Demes, Senadora
Ana Julia, Deputado Walter Feldman, Senadores Paulo Octávio, Tasso Jereissati e Deputados Antônio
Cambraia e Armando Monteiro. Persistindo a falta de
quorum para deliberação o Senhor Senador Rodolfo
Tourinho dá por encerrada a reunião.
Para constar, foi lavrado o presente TERMO,
que vai assinado por mim, Sérgio da Fonseca Braga
(matrícula 1017), Chefe do Serviço de Apoio às Comissões Mistas, (Senado Federal), que será publicado juntamente com as Notas Taquigráficas.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003.
– Sérgio da Fonseca Braga, Serviço de Apoio às
Comissões Mistas.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) – Sras
e Srs Senadores e Deputados, abro os trabalhos
desta Comissão, contudo temos um problema regimental. Há o entendimento de Assessores de que
será necessária a presença da maioria absoluta
para a Comissão se instalar, e de um terço para se
reunir depois de instalada.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM) –
Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) – Franqueio a palavra ao Deputado Pauderney Avelino.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM) –
Em primeiro lugar, gostaria de protestar a ausência
de membros dos Partidos que compõem a base do
Governo.
Sr. Presidente, votamos a matéria que se transformou na Emenda nº 32, da qual tive a honra de ser o
Relator, que disciplinava o novo procedimento com
relação as medidas provisórias. Esse instrumento
transformou-se em algo de grande importância para o
Congresso Nacional em podermos determinar um rito
próprio para as medidas provisórias, iniciando sua
tramitação pela Câmara dos Deputados, com 45 dias
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1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS)
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aloizio Mercadante
1. Ideli Salvatti
Ana Júlia Carepa
2. Flávio Arns
Eduardo Suplicy
3. Serys Slhessarenko
Delcídio Amaral
4. Duciomar Costa
Roberto Saturnino
5. Magno Malta
Antonio Carlos Valadares
6. Aelton Freitas
Geraldo Mesquita Júnior
7. (vago)
Fernando Bezerra
8. (vago)
PMDB
Ramez Tebet
1. Hélio Costa
Mão Santa
2. Luiz Otávio
Garibaldi Alves Filho
3. Valmir Amaral
Romero Jucá
4. Gerson Camata*
João Alberto Souza
5. Sérgio Cabral
Pedro Simon
6. Ney Suassuna
Valdir Raupp
7. Maguito Vilela
PFL
César Borges
1. Antonio Carlos Magalhães
Efraim Morais
2. Demóstenes Torres
Jonas Pinheiro
3. João Ribeiro
Jorge Bornhausen
4. José Agripino
Paulo Octavio
5. José Jorge
Rodolpho Tourinho
6. Marco Maciel
PSDB
Antero Paes de Barros
1. Arthur Virgílio
Sérgio Guerra
2. Álvaro Dias
Eduardo Azeredo
3. Lúcia Vânia
Tasso Jereissati
4. Leonel Pavan
PDT
Almeida Lima
1. Osmar Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. João Batista Motta**
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
**Desfiliou-se do PPS, passando a integrar a bancada do PMDB em 02.10.2003.
Atualizada em 15.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL –DF)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB – SC)
TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
Serys Slhessarenko
PMDB
Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
Paulo Octavio
João Ribeiro
Leonel Pavan

SUPLENTES
1. Antonio Carlos Valadares
2. Ideli Salvatti
1. Mão Santa
2. Luiz Otávio
PFL
1. João Batista Motta** (PPS)*
2. César Borges
PSDB
1. Eduardo Azeredo

*Vaga cedida ao PPS.
**Desfiliou-se do PPS, passando a integrar a bancada do PMDB em 02.10.2003.
Atualizada em 02.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT – PA)
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL – BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Julia Carepa
1. Delcídio Amaral.
Aelton Freitas
2. Magno Malta
PMDB
Luiz Otávio
1. Hélio Costa
Sérgio Cabral
2. Gerson Camata**
PFL
Rodolpho Tourinho
1. Efraim Morais
João Ribeiro
2. Almeida Lima (PDT)*
PSDB
Sérgio Guerra
1.Eduardo Azeredo
*Vaga cedida pelo PFL
**Desfiliou-se
do
PMDB,
em
15.09.2003.
Atualizada em 15.08.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS
TEMPORÁRIA
(09 titulares e 09 suplentes)
Presidente: Senador César Borges (PFL – BA)
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra (PTB – RN)
Relator: Senador Ney Suassuna
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Roberto Saturnino
1. Eduardo Suplicy.
Fernando Bezerra
2. Aelton Freitas
Delcídio Amaral
3. Antonio Carlos Valadares
PMDB
Ney Suassuna
1. Valdir Raupp
Pedro Simon
2. Gerson Camata*
PFL
César Borges
1. Jonas Pinheiro
Paulo Octávio
2. José Jorge
PSDB
Sérgio Guerra
1.Lúcia Vânia
PDT - PPS
João Batista Motta**
(vago)
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
**Desfiliou-se do PPS, passando a integrar a bancada do PMDB em 02.10.2003.
Atualizada em 02.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

Costa.

1.4) SUBCOMISSÃO FOME ZERO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Rodolpho Tourinho (PFL – BA)
Vice-Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT – SP)
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB – RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Delcídio Amaral.
Fernando Bezerra
2. Serys Slhessarenko
PMDB
Ney Suassuna
1. Garibaldi Alves Filho
Romero Jucá
2. Luiz Otávio
PFL
Jonas Pinheiro
1. Demóstenes Torres
Rodolpho Tourinho
2. Paulo Octávio
PSDB
Lúcia Vânia
1.Leonel Pavan
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
(29 titulares e 29 suplentes)
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1. Delcídio Amaral
Eurípedes Camargo
2. Fernando Bezerra
Fátima Cleide
3. Tião Viana
Flávio Arns
4. Antonio Carlos Valadares
Sibá Machado
5. Duciomar Costa
(vago)
6. (vago)
Aelton Freitas
7. Serys Slhessarenko
Geraldo Mesquita Júnior
8. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. Garibaldi Alves Filho
(vago)
2. Hélio Costa
Maguito Vilela
3. Ramez Tebet
Sérgio Cabral
4. José Maranhão
Ney Suassuna
5. Pedro Simon
Amir Lando
6. Romero Jucá
Papaléo Paes*
7. Gerson Camata**
PFL
Edison Lobão
1. Antonio Carlos Magalhães
Jonas P inheiro
2. César Borges
José Agripino
3. Demóstenes Torres
Paulo Octávio
4. Efraim Morais
Maria do Carmo Alves
5. Jorge Bornhausen
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Arthur Virgílio
Lúcia Vânia
2. Tasso Jereissati
Teotônio Vile la Filho
3. Leonel Pavan
Antero Paes de Barros
4. Sérgio Guerra
Reginaldo Duarte
5. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
Juvêncio da Fonseca
2. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou -se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
** Desfiliou- se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA)
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.(vago)
Fátima Cleide
2. (vago)
PMDB
Amir Lando
1. (vago)
Juvêncio da Fonseca*
2. (vago)
PFL
Roseana Sarney
1. (vago)
PSDB
Lúcia Vânia
1. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. (vago)
*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
Atualizada em 10.09.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ)
Vice-Presidente: (vago)
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1. (vago)
Aelton Freitas
2. (vago)
PMDB
Sérgio Cabral
1. (vago)
(vago)
2. (vago)
PFL
Leomar Quintanilha
1. (vago)
PSDB
Antero Paes de Barros
1. (vago)
PDT
(vago)
1. (vago)
Atualizada em 14.08.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR)
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT)
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Flávio Arns
1. (vago)
Eurípedes Camargo
2. (vago)
PMDB
Ney Suassuna
1. (vago)
Garibaldi Alves Filho
2. (vago)
PFL
Jonas Pinheiro
1. (vago)
PSDB
Eduardo Azeredo
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. (vago)
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br
2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP)
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR)
Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. (vago)
Eurípedes Camargo
2. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. (vago)
Papaléo Paes*
2. (vago)
PFL
Maria do Carmo Alves
1. (vago)
PSDB
Reginaldo Duarte
1. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. (vago)
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
Atualizada em 17.09.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA)
Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
2. Ana Júlia Carepa
Tião Viana
3. Sibá Machado
Antonio Carlos Valadares
4. Duciomar Costa
Magno Malta
5. Geraldo Mesquita Júnior
Fernando Bezerra
6. João Capiberibe
Marcelo Crivella
7. Aelton Freitas
PMDB
Amir Lando
1. Ney Suassuna
Garibaldi Alves Filho
2. Luiz Otávio
José Maranhão
3. Ramez Tebet
Renan Calheiros
4. João Alberto Souza
Romero Jucá
5. Maguito Vilela
Pedro Simon
6. Sérgio Cabral
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Paulo Octávio
César Borges
2. João Ribeiro
Demóstenes Torres
3. Jorge Bornhausen
Edison Lobão
4. Efraim Morais
José Jorge
5. Rodolpho Tourinho
PSDB
1. Antero Paes de Barros
2. Eduardo Azeredo
3. Leonel Pavan
PDT
Jefferson Péres
1. Almeida Lima
PPS
João Batista Motta*
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PPS, passando a integrar a bancada do PMDB em 02.10.2003.
Atualizada em 08.10.03.
Secretária: Gildete Leite de Melo
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br
Álvaro Dias
Tasso Jereissati
Arthur Virgílio

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS “INDICAÇÕES
APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E
INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO
(7 titulares e 7suplentes)
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)

Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
(7 titulares e 7suplentes)
Presidente: Senador Tasso Jereissati
Vice-Presidente: Pedro Simon
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres
TITULARES
Pedro Simon
Garibaldi Alves Filho
Demóstenes Torres
César Borges
Serys Slhessarenko
Tasso Jereissati
Magno Malta
Atualizada em 02.09.03

SUPLENTES
PMDB
1. João Alberto Souza
2. Papaléo Paes
PFL
1. Efraim Morais
2. João Ribeiro
PT
1. Sibá Machado
PSDB
1. Leonel Pavan
OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL)
1. Fernando Bezerra
Secretária: Gildete Leite de Melo
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR)
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Fátima Cleide
1. Tião Viana
Flávio Arns
2. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti
3. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
4. (vago)
Duciomar Costa
5. (vago)
Aelton Freitas
6. (vago)
(vaga cedida ao PMDB)
7. (vago)
Heloísa Helena
8. (vago)
PMDB
Hélio Costa
1. Mão Santa
Maguito Vilela
2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
3. Papaléo Paes
Gerson Camata*
4. Luiz Otávio
Sérgio Cabral
5. Romero Jucá
José Maranhão
6. Amir Lando
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao
Governo)
PFL
Demóstenes Torres
1. Edison Lobão
Jorge Bornhausen
2. Jonas Pinheiro
José Jorge
3. José Agripino
Efraim Morais
4. Marco Maciel
Maria do Carmo Alves
5. Paulo Octavio
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Sérgio Gue rra
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte
3. Teotônio Vilela Filho
Antero Paes de Barros
4. Lúcia Vânia
PDT
Osmar Dias
1. Jefferson Péres
Almeida Lima
2. Juvêncio da Fonseca
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
* Desfiliou -se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br .

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes)
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ)
Vice-Presidente: (vago)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Roberto Saturnino
1. (vago)
Fátima Cleide
2. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
3. Papaléo Paes*
PMDB
Hélio Costa
1. Gerson Camata***
Sérgio Cabral
2. Juvêncio da Fonseca**
(vago)
3. Luiz Otávio
PFL
Roseana Sarney
1 Paulo Octavio
Demóstenes Torres
2. José Agripino
Edison Lobão
3. (vago)
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Reginaldo Duarte
PDT
Almeida Lima
2. (vago)
* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
**Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
*** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 15.09.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV
PERMANENTE
9 (nove) titulares
9 (nove) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)

4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)

4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)

5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
(17 titulares e 9 suplentes)
Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB)
Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
(vago)
1. Ana Júlia Carepa
Heloísa Helena
2. Delcídio Amaral
Antonio Carlos Valadares
3. Geraldo Mesquita Júnior
Aelton Freitas
Duciomar Costa
PMDB
Ney Suassuna
1. Valmir Amaral
Luiz Otávio
2. Romero Jucá
Gerson Camata*
João Alberto Souza
PFL
César Borges
1. Jorge Bornhausen
Antonio Carlos Magalhães
2. Paulo Octavio
João Ribeiro

Arthur Virgílio
Antero Paes de Barros
Osmar Dias

PSDB
1. Leonel Pavan
PDT
1. Almeida Lima
PPS

Mozarildo Cavalcanti
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS
PERMANENTE
(05 titulares e 05 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT –PA)
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral (PMDB – DF)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.Aelton Freitas
Delcídio Amaral
2.Duciomar Costa
PMDB
Valmir Amaral
1. Romero Jucá
PFL
Leomar Quintanilha
1. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Antero Paes de Barros
Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.2) SUBCOMISSÃO DE OBRAS INACABADAS
PERMANENTE
(05 titulares e 05 suplentes)
Presidente: Senador Efraim Morais (PFL –PB)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB – SC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Ana Júlia Carepa
Delcídio Amaral
2.Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
Gerson Camata*
1. Luiz Otávio
PFL
Efraim Morais
1. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Arthur Virgílio
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 15.09.2003.
Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1. Serys Slhessarenko
Eurípedes Camargo
2. (vago)
Magno Malta
3. (vago)
Aelton Freitas
4. (vago)
(vago)
5. (vago)
PMDB
Renan Calheiros
1. (vago)
Ney Suassuna
2. Amir Lando
José Maranhão
3. Gilberto Mestrinho
Sérgio Cabral
4. Romero Jucá
Garibaldi Alves Filho
5. (vago)
PFL
Edison Lobão
1. Demóstenes Torres
Efraim Morais
2. Jonas Pinheiro
Maria do Carmo Alves
3. (vago)
Rodolpho Tourinho
4. Roseana Sarney
PSDB
(vago)
1. Lúcia Vânia
(vago)
2. (vago)
Reginaldo Duarte
3. Antero Paes de Barros
PDT
Jefferson Péres
1. Almeida Lima
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. João Batista Motta*
*Desfiliou-se do PPS, passando a integrar a bancada do PMDB em 02.10.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3111856 Fax: 3114646
E – Mail: mariadul@senado.br .

7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Flávio Arns
Heloísa Helena
2. Fátima Cleide
João Capiberibe
3. Aloizio Mercadante
Marcelo Crivella
4. Duciomar Costa
Fernando Bezerra
5. Aelton Freitas
Tião Viana (por cessão do PMDB)
Sibá Machado (por cessão do PMDB)
PMDB
Gilberto Mestrinho
1. Pedro Simon
João Alberto Souza
2. Ramez Tebet
Luiz Otávio
3. Valdir Raupp
Hélio Costa
4. (vago)
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
5. (vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Edison Lobão
João Ribeiro
2. Maria do Carmo Alves
José Agripino
3. Rodolpho Tourinho
Marco Maciel
4. Roseana Sarney
PSDB
Arthur Virgílio
1. Antero Paes de Barros
Eduardo Azeredo
2. Tasso Jereissati
Lúcia Vânia
3. Sérgio Guerra
PDT
Jefferson Péres
1. Juvêncio da Fonseca
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Atualizada em 23.10.03
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS
CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
Presidente: Senador Marcelo Crivella
Vice-Presidente: Senador João Capiberibe
Relator: Senador Rodolpho Tourinho
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Marcelo Crivella
1. Duciomar Costa
João Capiberibe
2. Aelton Freitas
PMDB
Hélio Costa
1. Ramez Tebet
Luiz Otávio
2. Juvêncio da Fonseca*
PFL
Marco Maciel
1. Roseana Sarney
Rodolpho Tourinho
2. Maria do Carmo Alves
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Antero Paes de Barros
*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
Atualizada em 18.09.2003
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br
7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
Presidente: Senador Jefferson Péres
Vice-Presidente: Senador Mozarildo Cavalcanti
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
João Capiberibe
1. Sibá Machado
Fátima Cleide
2. (vago)
PMDB
Valdir Raupp
1. Gilberto Mestrinho
PFL
Marco Maciel
1. João Ribeiro
PSDB
Arthur Virgílio
1. Lúcia Vânia
PDT
Jefferson Péres
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE)
Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Delcídio Amaral
1. Roberto Saturnino
Eurípedes Camargo
2. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
3. Heloísa Helena
Sibá Machado
4. Ana Júlia Carepa
Fátima Cleide
5. Duciomar Costa
Duciomar Costa
6. Fernando Bezerra
Magno Malta
7. Marcelo Crivella
PMDB
Gerson Camata*
1. Mão Santa
Amir Lando
2. Luiz Otávio
Valdir Raupp
3. Pedro Simon
Valmir Amaral
4. Renan Calheiros
Gilberto Mestrinho
5. Ney Suassuna
José Maranhão
6. Romero Jucá
PFL
João Ribeiro
1. César Borges
José Jorge
2. Jonas Pinheiro
Marco Maciel
3. Efraim Morais
Paulo Octavio
4. Maria do Carmo Alves
Rodolpho Tourinho
5. Roseana Sarney
PSDB
Leonel Pavan
1. (vago)
Sérgio Guerra
2. Arthur Virgílio
Teotônio Vilela Filho
3. Reginaldo Duarte
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
PPS
João Batista Motta***
1. Mozarildo Cavalcanti
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
**Desfiliou-se do PPS, passando a integrar a bancada do PMDB em 02.10.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: Celso Parente
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3114607 Fax: 3113286
E – Mail: cantony@senado.gov.br.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20/93)
COMPOSIÇÃO
(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003)
1ª
Eleição
Geral: 3ª
Eleição
Geral:
19.04.1995
27.06.2001
2ª
Eleição
Geral: 4ª
Eleição
Geral:
30.06.1999
13.03.2003
Presidente: (JOÃO ALBERTO SOUZA) 13
Vice -Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2
PMDB
Titulares
UF Ramal
Suplentes
UF Ramal
(Vago) 10
MS 1128
1. Ney Suassuna
PB 4345
João Alberto Souza
MA 1411
2. Pedro Simon
RS 3232
Ramez Tebet
MS 2222
3. Gerson Camata 11
ES 3256
Luiz Otávio
PA 3050
4. Alberto Silva
PI
3055
PFL5
Paulo Octávio
DF 2011
1. Jonas Pinheiro
MT 2271
Demóstenes Torres
GO 2091
2. César Borges 4
BA
2212
Rodolpho Tourinho
BA
3173
3. Maria do Carmo Alves 12
SE 1306
PT 1
Heloísa Helena
AL
3197
1. Ana Julia Carepa
PA 2104
Sibá Machado
AC 2184
2. Fátima Cleide
RO 2391
(Vago) 8
3. Eduardo Suplicy 3
SP 3213
5
PSDB
Sérgio Guerra
PE 2385
1. Reginaldo Duarte
CE 1137
Antero Paes de Barros
MT 4061
2. Arthur Virgílio
AM 1201
PDT
Juvêncio da Fonseca 7 e 14
MS 1128
1. Augusto Botelho
RR 2041
PTB 1
(Vago) 6
1. Fernando Bezerra
RN 2461
PSB 1, PL 1 e PPS
Magno Malta (PL)
ES 4161
1. (Vago) 9
RJ
5077
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Romeu Tuma (PFL/SP)
2051
(atualizada em 12.11.2003)
Notas:
1

Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.
Eleitos em 18.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.
Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003.
4
Eleito na Sessão do SF de 19.3.2003.
5
Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003.
6
Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB -AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do
Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003.
7
Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do Conselho, conforme
comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003.
8
Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do
SF dessa data.
9
Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (PL) até 13.8.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF
dessa data.
10
Vaga ocupada pelo Senador Juvêncio da Fonseca até 01.10.2003, quando passou a ocupar vaga do PDT, partido ao qual se filiou em 11.09.2003.
11
Desfiliou-se do PMDB em 15.9.2003.
12
Eleita na Sessão do SF de 18.9.2003, em substituição ao Senador
Renildo Santana, que ocupou a vaga de 19.3 a 15.9.2003, quando retornou a
titular do mandato.
13
Eleito Presidente do Conselho na 9ª Reunião realizada em 12.11.2003, para completar o mandato exercido pelo Senador
Juvêncio da Fonseca
que renunciou ao cargo em 25.09.2003
14
Indicado para ocupar a vaga de titular pelo PDT, conforme comunicação lida na Sessão do dia 01.10.2003.
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefone: 311-4561
sscop@senado.gov.br
2
3

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
COMPOSIÇÃO 1
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

Corregedor

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

1º Corregedor Substituto

Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

2º Corregedor Substituto

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)

3º Corregedor Substituto

Notas:
1
Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93.
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-4552
sscop@senado.gov.br

PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
1ª Designação: 16.11.1995
2ª Designação: 30.06.1999
3ª Designação: 27.06.2001
4ª Designação 25.09.2003
COMPOSIÇÃO
Senador Eurípedes Camargo1
Senador Demóstenes Torres1
(aguardando indicação)
(aguardando indicação)
(aguardando indicação)

Bloco de Apoio ao Governo
PFL

Notas:
1
Designados na Sessão do SF do dia 25.09.2003.
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-4552
sscop@senado.gov.br

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998,
aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001
COMPOSIÇÃO
1ª Designação Geral : 03.12.2001
2ª Designação Geral: 26.02.2003
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko 4
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior 4
PMDB
Senador Papaléo Paes 8
PFL 6
Senadora Roseana Sarney (MA) 1
PT 5
Senadora Serys Slhessarenko (MT) 1
PSDB 6
Senadora Lúcia Vânia (GO) 1
PDT
Senador Augusto Botelho (RR) 3
PTB 5
Senador Sérgio Zambiasi (RS) 7-9
PSB 5
Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) 2
PL 5
Senador Magno Malta (ES) 1
PPS
Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) 1
Atualizada em 14.10.2003
Notas:
1
Designados na Sessão do SF de 26.2.2003
2
Designado na Sessão do SF de 7.3.2003
3
Designado na Sessão do SF de 11.3.2003
4
Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.
5
Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do
SF de 1.2.2003.
6
Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do
SF de 29.4.2003.
7
Vaga ocupada no período de 26.2.2003 a 10.10.2003 pelo Senador Papaléo Paes, que na
Sessão do SF de 7.5.2003 comunicou seu desligamento do PTB e filiação ao PMDB.
8
Designado na Sessão do SF de 14.10.2003, conforme indicação da Liderança do PMDB lida
na Sessão da mesma data. A vaga do PMDB foi ocupada no período de 26.2.2003 a 1º.08.2003
pela Senadora Íris de Araújo, cujo exercício do mandato encerrou-se em virtude do retorno do
titular, Senador Maguito Vilela.
9
Designado na Sessão do SF de 10.10.2003, em substituição ao Senador Papaléo Paes.
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefone: 311-4561 - sscop@senado.gov.br
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ÍNDICE ONOMÁSTICO
ALMEIDA LIMA
Congratula com o pronunciamento do Senador Juvêncio da Fonseca quanto a
preservação do Pantanal e do desenvolvimento do País. Aparte ao Senador Juvêncio da
Fonseca.

376

Protesta contra a decisão do Governo de vetar integralmente o projeto que garante
recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério –
Fundef, para financiar o ensino especial.

497

ALOIZIO MERCADANTE
Comenta esforços do Governo para garantir recursos do Fundef às entidades que
prestam assistência a crianças portadoras de deficiências.

503

ALVARO DIAS
Projeto de Lei do Senado nº 461, 2003, que institui o Programa de Incentivo ao
Trabalhador com idade entre 40 e 55 anos de idade – PROIN.

001

Responde a matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, que anuncia o voto
favorável do PSDB à reforma da Previdência.

383

Pede informação, ao Presidente José Sarney, a respeito da condução dos trabalhos da
Casa.

501

Comenta matéria do jornal O Globo, edição do último dia 6 do corrente, intitulada
“Maior de 90 anos terá de provar que está vivo”.

526

ANA JÚLIA CAREPA
Registra a assinatura de convênio entre Governo e o Banco Mundial para a
recuperação da rodovia BR-153, conhecida como Belém-Brasília.
Manifesta sua preocupação com o aumento das mortes no campo no Estado do Pará.

397
397

Pede urgência ao Requerimento que acabou de ser apresentado, pela mesma,,
registrando sua indignação com o caso ocorrido na Câmara dos Deputados.

501

Registra seu apóio para verificar a situação dos produtores de cacau. Aparte ao
Senador César Borges.

502

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto os pareceres de
Ministérios contrários ao projeto que destina recursos do Fundef para financiar o ensino
especial. Aparte ao Senador Paulo Paim.

618

ANTERO PAES DE BARROS
Requerimento nº 1.128, de 2003, requerendo, nos termos constitucionais e regimentais,
que seja efetuado pedido de informações que menciona ao Ministro de Estado da Previdência
Social.

400

Requerimento nº 1.129, de 2003, que requer, nos termos constitucionais e regimentais, o
pedido de informações que menciona ao Ministro de Estado da Previdência Social.

403

Requerimento nº 1.130, de 2003, requerendo, nos termos constitucionais e regimentais,
que seja efetuado pedido ao Ministro de Estado da Previdência Social para que preste as
informações que menciona.

405

1

Cumprimenta o Senador Almeida Lima pelo seu pronunciamento e pela sua atuação na
Casa. Aparte ao Senador Almeida Lima.

500

Pede transcrição de matéria publicada no jornal Gazeta Mercantil, edição de 5 do
corrente, intitulada “Crescimento do País não precisa do rigor neoliberal, diz Lessa”.

530

Trata da interdição da BR-158.

643

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Faz considerações ao discurso do Senador Eduardo Siqueira Campos, relembrando
homenagem presta, por Tocantins, a Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao Senador Eduardo
Siqueira Campos.

386

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na Casa de origem),
que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por
participação em movimento reivindicatório.

410

Comenta que, quando Presidente da Eletrobrás, criou um departamento de eletrificação
rural que se iniciou no campo. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho.

514

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Efraim Morais quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Efraim Morais.

552

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto a apreciação da
reforma da Previdência. Aparte ao Senador Paulo Paim.

620

ANTÔNIO CARLOS VALADARES
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Efraim Morais quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Efraim Morais.

551

ARTHUR VIRGÍLIO
Encaminha a votação o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na
Casa de origem), que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores
punidos por participação em movimento reivindicatório.

410

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Almeida Lima quanto a crítica ao
Governo. Aparte ao Senador Almeida Lima.

498

Requerimento nº 1.133, de 2003, que requer voto de pesar pelo falecimento de Antônio
Gama, ocorrido em Manaus-AM, onde desenvolveu atividades como administrador comercial.

519

Requerimento nº 1.134, de 2003, que requer informações ao Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, acerca de anunciada compra de ações da
CIA. Vale do Rio Doce pelo BNDES.

519

Requerimento nº 1.135, de 2003, que requer informações ao Ministro-Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, acerca da compra de 10 automóveis, modelo executivo,
para uso da segurança do Presidente da república e seus parentes em São Paulo.

519

Faz considerações sobre artigo publicado no Jornal do Brasil, edição do mesmo dia,
sob o título “Detonando a Lavanderia”.

520

AUGUSTO BOTELHO

2

Faz considerações a respeito da Desvinculação das Receitas da União (DRU).

645

CÉSAR BORGES
Trata das dificuldades que enfrentam os fazendeiros de cacau frente à edição da
Instrução Normativa nº 11 do INCRA.

501

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Efraim Morais quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Efraim Morais.

553

DELCIDIO AMARAL
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Efraim Morais quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Efraim Morais.

552

DEMOSTENES TORRES
Proposta de Emenda à Constituição nº 85, de 2003, que altera o art. 167 da
Constituição Federal para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira de
dotações consignadas ao orçamento das Forças Armadas.
Faz criticas ao Governo. Aparte ao Senador Almeida Lima.

371
500

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto a apreciação da
reforma da Previdência. Aparte ao Senador Paulo Paim.

626

Responde a critica do deputado Devanir Ribeiro, publicada na coluna “Painel”, da
Folha de S. Paulo, edição de 31 de outubro último, sobre sua atuação na Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Goiás.

636

EDISON LOBÃO
Faz considerações sobre o problema agrário no País.

523

EDUARDO AZEREDO
Comenta sobre os trabalhos realizados pelas Apaes. Aparte ao Senador Aloízio
Mercadante.

507

Requerimento nº 1.137, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a inserção, em
ata, de voto de pesar pelo falecimento do advogado criminalista mineiro, Ariosvaldo de
Campos Pires, ex-membro de diversas comissões especiais para elaboração e revisão da
Legislação Penal brasileira, ocorrido no corrente, 12 de novembro de 2003.

520

Registra, com pesar, o falecimento do advogado mineiro Ariosvaldo de Campos Pires.

644

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
Trata da utilização, no Brasil, da Participação Pública Privada, como forma de resolver
os problemas de infra-estrutura do País.

384

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na Casa de origem),
que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por
participação em movimento reivindicatório.

409

3

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.

557

EFRAIM MORAIS
Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.

549

EURÍPEDES CAMARGO
Faz considerações ao pronunciamento do Senador José Agripino quanto sua
critica à Medida Provisória nº 135, de 2003. Aparte ao Senador José Agripino.

512

FÁTIMA CLEIDE
Leitura do Projeto de Resolução nº 62, de 2003, que cria a Comissão de Ciência e
Tecnologia do Senado Federal.

609

Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, que altera o artigo 89 do Ato das
Disposições Constitucionais.

613

FERNANDO BEZERRA
Critica o Presidente da Câmara dos Deputados por protelar a decisão referente à
apreciação e aprovação de emendas ao Orçamento por meio da votação pelos líderes.

396

FLÁVIO ARNS
Opina favoravelmente a possibilidade de se destinar recursos do Fundef para financiar
o ensino especial. Aparte ao Senador Aloízio Mercadante.

506

GARIBALDI ALVES FILHO
Requerimento nº 1.126, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nº 46 e 361, de 2003, por tratarem da mesma matéria.

399

GERSON CAMATA
Proposta de Emenda à Constituição nº 86, de 2003, que modifica o art. 52 da
Constituição Federal, estabelecendo a obrigatoriedade de aprovação prévia do Senado Federal
para a criação de unidades federais de conservação da natureza.

612

HÉLIO COSTA
Saúda o Senador Aloízio Mercadante pela condução do assunto abordado em seu
pronunciamento. Aparte ao Senador Aloízio Mercadante.

507

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Valmir Raupp quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Valmir Raupp.

546

HELOÍSA HELENA
Encaminha a votação o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na
Casa de origem), que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores
punidos por participação em movimento reivindicatório.

412

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Efraim Morais quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
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1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Efraim Morais.

554

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.

558

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto a apreciação da
reforma da Previdência. Aparte ao Senador Paulo Paim.

623

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto ao projeto que
destina recursos do Fundef para financiar o ensino especial. Aparte ao Senador Paulo Paim.

623

HERÁCLITO FORTES
Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.

558

IDELI SALVATTI
Encaminha a votação o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na
Casa de origem), que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores
punidos por participação em movimento reivindicatório.

412

Apresenta Requerimento subscrito por S.Exª e outras senadoras, solicitando voto de
solidariedade à Deputada Maria do Rosário pelas ofensas recebidas do Deputado Jair
Bolsonaro, no dia anterior, na Câmara dos Deputados.

500

Requerimento nº 1.132, de 2003, que requer, nos termos regimentais, voto de
solidariedade desta Casa a Exmª Sra. Deputada Federal Mario do Rosário pelas ofensas
recebidas do Exmº Sr. Deputado Jair Bolsonaro, em episódio ocorrido no Salão Verde da
Câmara dos Deputados no dia 11 de novembro do corrente.

501

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto ao projeto que
destina recursos do Fundef para financiar o ensino especial. Aparte ao Senador Paulo Paim.

621

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto a apreciação da
reforma da Previdência. Aparte ao Senador Paulo Paim.

621

JEFFERSON PERES
Requerimento nº 1.127, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, que o Projeto de
Lei do Senado nº 361, de 2003, tramite conjuntamente com o Projeto de Lei do Senado nº 46,
de 2003, por regularem a mesma matéria.

399

JOÃO RIBEIRO
Requerimento nº 1.125, de 2003, Por ter sido convidado a participar da XVI Reunião
do Comitê de Negociações Comerciais (CNC) da Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA), a realizar-se nos dias 16 a 18 de novembro de 2003, em Miami, solicitando
autorização do Senado para aceitar a referida missão, nos termos regimentais e constitucionais,
como também, informando que , para participar do referido evento, necessita se ausentar do
País no período de 14 a 18 de novembro.

009

Defende um novo marco legal e institucional para o setor de transportes brasileiro.

531

Apóia a expansão das ferrovias no País.

531

Faz considerações ao pronunciamento da Senadora Serys Slhessarenko quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
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outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte à Senadora Serys Slhessarenko.

541

Apóia a aprovação do projeto de lei, de autoria do ex-Senador João França, que institui
o Estatuto dos Garimpeiros.

648

JORGE BORNHAUSEN
Requerimento nº 1.139, de 2003, que requer, nos termos regimentais, que seja oficiado
ao Senhor Ministro da fazenda, a solicitação de informações a respeito do banco do Estado de
Santa Catarina S/A – BESC, em especial aos processos instaurados pelo Banco Central do
Brasil sobre a instituição e seus ex-administradores, identificados pelos números 0001026454,
0001036485, 0101097253 e 0001021357, decorrentes das irregularidades que menciona.

642

JOSÉ AGRIPINO
Encaminha a votação o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na
Casa de origem), que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores
punidos por participação em movimento reivindicatório.

413

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Almeida Lima quanto a crítica ao
Governo. Aparte ao Senador Almeida Lima.

499

Trata da questão do veto presidencial ao projeto que destinava recursos do Fundef para
financiar o ensino especial.

510

Critica a Medida Provisória nº 135, de 2003.

510

JOSÉ JORGE
Projeto de Lei do Senado nº 462, de 2003, que altera o § 1º e o inciso I do § 4º do art.
80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e dá outras providências.

003

Comenta sua satisfação diante da decisão do Governo de buscar solução, por
intermédio da edição de media provisória para garantir recursos aos alunos do ensino especial.

508

Comunica a chegada do Programa Luz para Todos administrado pelo Senador
Rodolpho Tourinho, quando Ministro de Minas e Energia. Aparte ao Senador Rodolpho
Tourinho.

515

JOSÉ MARANHÃO
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Luiz Otávio quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Luiz Otávio.

556

Critica a morosidade com que o Governo trata a reparação de danos causados por
sanções impostas pela ditadura militar e servidores militares brasileiros.

626

JOSÉ SARNEY
Registra a presença no Plenário do Sr. Antônio João Rodrigues, Diretor-Presidente do
Correio do Estado, de Mato Grosso do Sul, e 1º Suplente do Senador Delcídio Amaral, ao qual
estende as homenagens do “Dia Nacional do Vereador”.

557

JUVÊNCIO DA FONSECA
Faz considerações sobre a aprovação do Projeto Pantanal, que visa interromper a
degradação daquela região.

375
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Requerimento nº 1.138, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a retirada, em
caráter definitivo, doa Proposta de Emenda à Constituição nº 79, de 2003.

615

LEONEL PAVAN
Registra sua admiração pelo crescimento de Tocantins e de sua capital, Palmas. Aparte
ao Senador Eduardo Siqueira Campos.

387

Informa que solicitou ao Presidente da República que os recursos do BNDES fossem
utilizados em rodovias e empresas nacionais e não em outros países. Aparte ao Senador
Eduardo Siqueira Campos.

387

Comenta sobre matéria intitulada “Penúria orçamentária”, publicada no jornal Correio
Braziliense, edição de 12 de outubro último.

529

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.

547

Critica Medida Provisória nº 135, de 2003.

640

LÚCIA VÂNIA
Aborda o transcurso dos 180 anos do Poder Legislativo brasileiro, destacando a sua
trajetória histórica e suas funções primordiais.

647

LUIZ OTAVIO
Parecer nº 1.712, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle sobre o Aviso nº
119, de 2000 (nº 3.921/2000, na origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha
cópia da Decisão nº 498/2000, relativa à auditoria realizada na Superintendência da Receita
Federal do Paraná, referente à licitação para permitir a prestação de serviços públicos de
movimentação e armazenamento.

260

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.

555

MAGNO MALTA
Cumprimenta o Senador Juvêncio da Fonseca pela relevância do tema de seu
pronunciamento. Aparte ao Senador Juvêncio da Fonseca.

378

Cumprimenta o Senador Aloízio Mercadante quanto a importância de se explicar o
comportamento do Governo na questão de recursos para o Fundef. Aparte ao Senador Aloízio
Mercadante.

505

MAGUITO VILELA
Cumprimenta o Senador Juvêncio da Fonseca pelo oportuno pronunciamento,
correspondente aos interesses da Nação. Aparte ao Senador Juvêncio da Fonseca.

376

Cumprimenta as organizações Jaime Câmara pela inauguração, no dia anterior, da TV
Rio de Ouro, em Porangatu/GO.

397

MÃO SANTA
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Romeu Tuma quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte ao Senador Romeu Tuma.

540
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Homenageia a pessoa do Senador Paulo Paim. Aparte ao Senador Paulo Paim.

619

Faz comentários a proposta de reforma da previdência.

639

MOZARILDO CAVALCANTI
Reitera pedido de informações ao Ministério da Saúde a respeito do Conselho Indígena
de Roraima.

379

Faz considerações ao pronunciamento da Senadora Serys Slhessarenko quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte à Senadora Serys Slhessarenko.

543

NEY SUASSUNA
Parecer nº 1.711, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle sobre o Diversos nº
17, de 1998 (MSG nº 902/98, na origem), de iniciativa do Presidente da República, que
encaminha relatório sobre a Retribuição Adicional Variável – RAV, correspondente ao 2º
semestre de 1997.

257

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.

558

OSMAR DIAS
Trata da repercussão que teve o caso de inclusão no Fundef do portador de deficiência
que esteja em escola especial. Aparte ao Senador Aloízio Mercadante.

506

Faz considerações a respeito do veto ao projeto de Lei que previa o repasse de recursos
do Fundef ao ensino especial.

509

PAPALÉO PAES
Trata da importância do Brasil ter sido eleito para o Conselho de Segurança da ONU,
em outubro último.

517

PAULO OCTÁVIO
Critica o conteúdo das reformas que estão em curso no Congresso Nacional.

533

PAULO PAIM
Pede transcrição de documento encaminhado por S. Exª à liderança do PT, referente ao
seu posicionamento quanto à reforma da Previdência, em especial sobre a regra de transição, a
paridade, a contribuição dos inativos e o subteto.

518

Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2003, que altera o § 2º do art. 18 e o art. 122 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da previdência
Social e dá outras providências, restabelecendo as regras originalmente asseguradas aos
aposentados que permanecem ou retornam à atividade sujeita ao Regime Geral de Previdência
Social.

603

Projeto de Lei do Senado nº 465, de 2003, que institui o Programa Nacional de
Estímulo ao emprego de Trabalhadores Experientes.

605

Projeto de Lei do Senado nº 466, de 2003, que altera o art. 74 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências, estabelecendo que a pensão por morte é devida a partir do óbito do segurado.

608

Trata do Fundef, como autor do Estatuto da Pessoa com deficiência.

617
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Critica a falta de diálogo no encaminhamento da apreciação da reforma da Previdência
no Senado.

617

RAMEZ TEBET
Parabeniza o senador Juvêncio da Fonseca pela escolha do tema. Aparte ao Senador
Juvêncio da Fonseca.

378

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2003 (nº 1.505/2003, na Casa de origem),
que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por
participação em movimento reivindicatório.

410

Comenta que o assunto abordado em seu pronunciamento: recursos para o ensino
especial, chocou a opinião pública. Aparte ao Senador Aloízio Mercadante.

505

Faz considerações ao pronunciamento da Senadora Serys Slhessarenko quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte à Senadora Serys Slhessarenko.

544

RODOLPHO TOURINHO
Requerimento nº 1.131, de 2003, que requer, nos termos regimentais , o adiamento da
discussão do PLS nº 293/99, para o dia 11-12-03.

415

Congratula a Ministra de Minas e Energia pelo lançamento de programa que visa a
universalização do atendimento dos servidores de energia.

513

Questiona a mudança do nome do Programa “Luz no Campos” para “Luz para Todos”.

513

ROMERO JUCA
Parecer nº 1.710, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de 2003 (nº 41/2003, na Câmara
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que altera o Sistema
Tributário Nacional e dá outras providências.

009

Manifesta sua preocupação com a segurança no Trabalho em Cursos Técnicos.

524

ROMEU TUMA
Chama a atenção para que o Governo se sensibilize com a situação do Pantanal, por
poder ser deteriorada ao longo dos anos. Aparte ao Senador Juvêncio da Fonseca.

376

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.

537

Faz considerações ao pronunciamento da Senadora Serys Slhessarenko quanta a sua
homenagem ao “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho de
1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.
Aparte à Senadora Serys Slhessarenko.

543

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto a apreciação da
reforma da Previdência. Aparte ao Senador Paulo Paim.

622

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Paulo Paim quanto ao projeto que
destina recursos do Fundef para financiar o ensino especial. Aparte ao Senador Paulo Paim.

622
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SÉRGIO GUERRA
Requerimento nº 1.136, de 2003, que requer voto de aplauso ao jornal Diário de
Pernambuco pela passagem dos 178 anos de sua fundação.

520

Faz considerações acerca de matéria publicada no jornal Correio Braziliense, edição de
1º de fevereiro do corrente, intitulada “Destempero”.

528

SERYS SLHESSARENKO
Cumprimenta o Senador César Borges pelo seu pronunciamento. Aparte ao Senador
César Borges.

502

Comenta a importância de ser tratada com seriedade e de se fazer a reforma agrária.
Aparte ao Senador César Borges.

502

Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.

541

Projeto de Lei do Senado nº 463, de 2003, que obriga os provedores de hospedagem da
Rede Mundial de Computadores (Internet) a fornecer relação das páginas sob seu domínio, e
dá outras providências.

602

VALDIR RAUPP
Homenageia o “Dia Nacional do Vereador”, instituído pela Lei nº 7.212, de 20 de julho
de 1984, nos termos do Requerimento nº 708, de 2003, de autoria do Senador Romeu Tuma e
outros Senadores e Senadoras, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 14/08/2003.

545

VALMIR AMARAL
Manifesta sua preocupação com o pouco espaço dedicado à produção local nos teatros
administrados pelo poder público e empreses estatais no Distrito Federal.

522

Comunica que apresentará, em breve, proposta de alteração do Estatuto da Criança e
do Adolescente, para punir com rigor os menores envolvidos em crimes de estupro, homicídio
e outros de igual gravidade.

649
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