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Ata da 2ª Sessão Não Deliberativa, em 17 de fevereiro de 2005
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Tião Viana, Antero Paes de Barros, Mão Santa e Augusto Botelho
(INICIA-SE A SESSÃO ÀS 10 HORAS)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
E, na Secretaria Executiva, encontra-se o competente Raimundo Carreiro, do Maranhão. O Sarney
saiu, mas o senhor permanece, o que é uma benção
de Deus ao funcionamento deste Poder Legislativo.
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara
dos Deputados.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 24, DE 2005
(Nº 1.158/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Clube Pontagrossense Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 24 de novembro de 1998, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º da novembro de 1993, a
concessão da Rádio Clube Pontagrossense Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ponta
Grossa, Estado do Parana.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.482, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 24 de novembro de 1998, que “Renova a concessão
da Rádio Clube Pontagrossense Ltda., para explorar
serviço de radiodítbsâo sonora em onda média, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná”.
Brasilia, 27 de novembro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 282/MC
Brasília, 11 de novembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto á consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 53740.000010/93,
em que a Rádio Clube Pontagrossense Ltda, solicita
renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná, outorgada conforme Decreto nº 28.324, de 9 de fevereiro de 1949, renovada
nos termos do Decreto nº 89.869, de 27 de junho de
1984, publicado no Diário Oﬁcial da União em 28 subseqüente, por dez anos, a partir de 1º de novembro de
1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida
e não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. Com essas observações, lícito é concluir-se que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.
5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.068, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Luiz Carlos Mendonça de
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Clube Pontagrossense Ltda., para explorar
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serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ponta Grossa, Estado
do Paraná.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066,
de 28 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta
do Processo Administrativo nº 53740.000010/93-10
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão
da Rádio Clube Pontagrossense Ltda., outorgada pelo
Decreto nº 26.324, de 9 de fevereiro de 1949, renovada
pelo Decreto nº 89.869, de 27 de junho de 1984, cujo
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prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10
de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998: 177º da Independência e 110º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Luiz Carlos Mendonça de Barros.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 25, DE 2005
(Nº 1.167/2004 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza o Governo
do Estado de Alagoas a executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porto Calvo, Estado
de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 404, de 31 de julho de 2003, que autoriza
o Governo do Estado de Alagoas a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Porto Calvo,
Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 706, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, autorizações para executar, 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 403, de 31 de julho de 2003 – Governo do Estado de Magoas, na cidade de Arapiraca
– AL; e
2 – Portaria nº 404, de 3 1 de julho de 2003
– Governo do Estado de Alagoas, na cidade de Porto
Calvo – AL.
Brasília, 5 de dezembro de 2003.

MC nº 361 EM
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creto-Lei 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 a execução de serviço de radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 404, DE 31 DE JULHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no artigo 13, §1º do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53103.000103/2001, e PARECER/CONJUR/MC nº
888/2003, resolve:
Art. 1º Autoriza o Governo do Estado de Alagoas
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos,
na cidade de Porto Calvo, Estado de Alagoas.
Art. 2º A autorização reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
PARECER Nº 260/2002

Brasília, 1º de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53103.000103/2001, de interesse do Governo do Estado de Magoas, objeto de autorização para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade
de Porto Calvo, Estado de Alagoas.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De-

Referência: Processo nº 53103.000103/01
Interessada: Governo do Estado De Alagoas
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: Independe de edital a outorga para serviço de
radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na
Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão – Pelo deferimento
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I – Os Fatos
O Governo do Estado de Alagoas, requer lhe
seja outorgada permissão para executar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Porto Calvo,
mediante a utilização do canal 269E, previsto no Plano
Básico de Distribuição de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de pessoa jurídica de direito público
interno, tendo portanto, autonomia patrimonial, administrativa e ﬁnanceira.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos pela
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou toda
a documentação pertinente.
4. O cargo de Governador está ocupado pelo Sr.
Ronaldo Lessa.
5. Por meio da Portaria nº 594/85, da Secretaria
da Educação e Cultura do Estado, ﬁcou estabelecido
que a Rádio Educativa FM de Alagoas ﬁca subordinada ao Gabinete do Secretário da Educação e Cultura, Sr. Marcos Antônio da Rocha Vieira, nomeado
pelo Decreto de 25 de março de 2002, do Governo
do Estado.
II – Do Mérito
6. 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).
7. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eﬁcácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
8. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
publicado no DOU, de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos e estabelece
no artigo 7º, parágrafo único, que têm preferência para
a execução dos serviços de radiodifusão as pessoas
jurídicas de direito público interno.
9. A documentação instrutória concernente á
entidade está em ordem. A entidade encaminhou a
declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651,
de 15 de abril de 1999, publicada no DOU, de 19 de
abril de 1999.
10. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites ﬁxados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto ao Secretário da Edu-
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cação e Cultura, conforme declaração ﬁrmada por ele
e juntada à ﬂ. 50 dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem os
serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento do
pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados
ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
de Radiodifusão para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dispõe
a Constituição Federal (art 223).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 19 de setembro de 2002. – Fernando
Sampaio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 19, de setembro d 2002. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 19 de setembro de 2002. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento
de Outorga de Serviços de Radiodifusão
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 19 de setembro de 2002. – Antonio Carlos Tardeli, Secretário de serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 2005
(Nº 1.173/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Fundação Cultural Celinauta para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Pato Branco,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 11 de outubro de 2000, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Fundação Cultural Celinauta para explorar, se direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora es onda média na cidade de Pato Branco,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra es vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 1.675, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 11 de outubro de 2000, que “Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Difusora Brasileira LTDA., a partir de lº
de novembro de 1993, na cidade de Uberlândia–MG
(onda média);
2 – Rádio Liberal LTDA., a partir de lº de novembro
de 1993, na cidade de Belém–PA (onda média);
3 – Ceará Rádio Clube S/A, a partir de lº de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza–CE (onda
média);
4 – Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza–CE
(onda média);
5 – Rádio Verdes Mares Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Fotaleza–CE (onda
média);
6 – Fundação Redentorista de Comunicações
Sociais, originariamente Rádio Antoninense Ltda., a
partir de lº de maio de 1994, na cidade de Antonina–
PR (onda média);
7 – Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste Ltda., a
partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Cruzeiro do Oeste–PR (onda
média);
8 – Fundação Cultural Celinauta, a partir de lº
de novembro de 1993, na cidade de Pato Branco–PR
(onda média);
9 – Emissora Continental de Campos Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campos dos Goytacazes–RJ (onda média);
10 – Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Nova Friburgo–RJ (onda média);
11 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Petrópolis–RJ (onda média);
12– Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de
Tarso, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
do Rio de Janeiro–RJ (onda média);
13 – Rádio Relógio Federal Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade do Rio de Janeiro–RJ
(onda média);
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14 – Rádio Princesa do Vale Ltda., a partir de
29 de agosto de 1998, na cidade de Açu–RN (onda
média);
15 – Rádio Cultura do Oeste Ltda., a partir de 10
de maio de 1993, na cidade de Pau dos Ferros–RN
(onda média);
16 – Rádio Cultura de Gravataí Ltda., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Gravataí–RS
(onda média);
17 – Rádio Guaíba S/A., a partir de 1º de maio de
1993, na cidade de Porto Alegre–RS (onda média);
18 – Rádio Blau Nunes LTDA., a partir de 28
de outubro de 1993, na cidade de Santa Bárbara do
Sul–RS (onda média);
19– Rádio Jóia de Adamantina Ltda., a partir de
24 de outubro de 1993, na cidade de Adamantina–SP
(onda média);
20 – Rádio Difusora de Franca Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Franca–SP (onda
média);
21 – Rádio Guarujá Paulista S/A, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarujá–SP (onda
média);
22 – Rádio Difusora Cacique Ltda., originariamente Rádio Cacique de São Caetano do Sul Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Santos–SP
(onda média);
23 – Sociedade Rádio Clube de São José dos
Campos Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de São José dos Campos–SP (onda média);
24 – Rádio Cultura de Sergipe S/A, a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Aracaju-SE
(onda média);
25 – Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1º de maio
de 1993, na cidade de Goiânia–GO (onda tropical); e
26 – Fundação Cultural Celinauta, originariamente
Rádio e Televisão Sudoeste do Paraná Ltda., a partir
de 21 de fevereiro de 1994, na cidade de Pato Branco–PR (sons e imagens).
Brasília, 13 de novembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 429/MC
Brasília, 25 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Difusora Brasileira Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
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cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais (Processo nº 50710.000486/93);
• Rádio Liberal Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora cm onda média, na cidade de Belém,
Estado do Pará (Processo nº 53720.000259/93);
• Ceará Rádio Clube S/A, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo nº
29650.000723/93);
• Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo
nº 29650.000767/93);
• Rádio Verdes Mares Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo nº
29650.000769/93);
• Fundação Redentorista de Comunicações Sociais, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Antonina, Estado do
Paraná (Processo nº 53740.000336/93);
• Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Cruzeiro do Oeste, Estado
do Paraná (Processo nº 53740.000328/93);
• Fundação Cultural Celinauta, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Pato Branco, Estado do Paraná (Processo
nº 29740.000685/93);
• Emissora Continental de Campos Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado
do Rio de Janeiro (Processo nº 53770.000258/93);
• Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nº 53770.000223/93);
• Rádio Difusora Boas Novas Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 53770.000260/93);
• Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.000257/93);
• Rádio Relógio Federal Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 53770.000252/93);
• Rádio Princesa do Vale Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Açu, Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº 53780.000022/98);
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• Rádio Cultura do Oeste Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do
Norte (Processo nº 29780.000042/93);
• Rádio Cultura de Gravataí Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 50790.000873/93);
• Rádio Guaíba S/A, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
nº 53790.000617/93);
• Rádio Blau Nunes Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Santa Bárbara do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo nº 50790.000835/93);
• Rádio Jóia de Adamantina Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Adamantina, Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000767/93);
• Rádio Difusora de Franca Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Franca, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001519/93);
• Rádio Guarujá Paulista S/A, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Guarujá, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001512/93);
• Rádio Difusora Cacique Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santos, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000286/94);
• Sociedade Rádio Clube de São José dos Campos Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São José
dos Campos, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001551/93);
• Rádio Cultura de Sergipe S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Aracaju, Estado de Sergipe (Processo nº
50840.000161/93);
• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº
29670.000040/93);
• Fundação Cultural Celinauta, concessionária
de serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Pato 0Branco, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000332/93).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
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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 analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 2000
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 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Difusora Brasileira Ltda., a partir de lº de
novembro de 1993, na cidade de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 45.369,
de 2 de fevereiro de 1959, e renovada pelo Decreto
nº 90.578, de 28 de novembro de 1984 (Processo nº
50710.000486/93);
II – Rádio Liberal Ltda., a partir de 1º de novembro
de 1993, na cidade de Belém, Estado do Pará, outorgada pelo Decreto nº 48.278, de 9 de junho de 1960,
e renovada pelo Decreto nº 88.583, de 2 de agosto de
1983 (Processo nº 53720.000259/93);
III – Ceará Rádio Clube S/A, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 1.289, de
23 de dezembro de 1936, e renovada pelo Decreto nº 90.808, de 11 de janeiro de 1985 (Processo nº
29650.000723/93);
IV – Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 37.904,
de 16 de setembro de 1955, e renovada pelo Decre-
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to nº 90.100, de 23 de agosto de 1984 (Processo nº
29650.000767/93);
V – Rádio Verdes Mares Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto nº 38.067, de 12 de
outubro de 1955, renovada pelo Decreto nº 90.771,
de 28 de dezembro de 1984, e autorizada a proceder
a mudança do seu tipo societário mediante Portaria
nº 35, de 14 de setembro de 1992, do Delegado do
Ministério das Comunicações no Estado do Ceará
(Processo nº 29650.000769/93);
VI – Fundação Redentorista de Comunicações
Sociais, a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de
Antonina, Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádio Atoninense Ltda., pela Portaria MVOP nº
730, de 11 de agosto de 1949, renovada pelo Decreto
nº 89.626, de 8 de maio de 1984, e transferida para a
concessionária de que trata este inciso mediante Decreto nº 94.147, de 26 de março de 1987 (Processo
nº 53740.000336/93);
VII – Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Cruzeiro
do Oeste, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MVOP nº 628, de 15 de julho de 1955, e renovada
pelo Decreto nº 89.409, de 29 de fevereiro de 1984
(Processo nº 53740.000328/93);
VIII – Fundação Cultural Celinauta, a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 888, de 11 de
abril de 1962, alterado pelo Decreto nº 53.989, de 1º de
julho de 1964, e renovada pelo Decreto nº 88.891, de 19
de outubro de 1983 (Processo nº 29740.000685/93);
IX – Emissora Continental de Campos Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campos
dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, outorgada
pelo Decreto nº 47.780, de 9 de fevereiro de 1960, e
renovada pelo Decreto nº 90.100, de 23 de agosto de
1984 (Processo nº 53770.000258/93);
X – Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 26.421, de 5 de março de 1949, e renovada
pelo Decreto nº 93.260, de 17 de setembro de 1986
(Processo nº 53770.000223/93);
XI – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
285, de 9 de agosto de 1935, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº
53770.000260/93);
XII – Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de
Tarso, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, outorga-
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da pelo Decreto nº 41.952, de 2 de agosto de 1957, e
renovada pelo Decreto nº 89.345, de 31 de janeiro de
1984 (Processo nº 53770.000257/93);
XIII – Rádio Relógio Federal Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
27.000, de 2 de agosto de 1949, e renovada pelo Decreto nº 90.255, de 2 de outubro de 1984 (Processo
nº 53770.000252/93);
XIV – Rádio Princesa do Vale Ltda., a partir de
29 de agosto de 1998, na cidade de Açu, Estado
do Rio Grande do Norte, outorgada pelo Decreto nº
81.990, de 18 de julho de 1978, e renovada pelo Decreto nº 97.935, de 10 de julho de 1989 (Processo nº
53780.000022/98);
XV – Rádio Cultura do Oeste Ltda., a partir de
10 de maio de 1993, na cidade de Pau dos Ferros,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo Decreto nº 88.173, de 10 de março de 1983 (Processo
nº 29780.000042/93);
XVI – Rádio Cultura de Gravataí Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Gravataí,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 43.030, de 13 de janeiro de 1958, e renovada pelo
Decreto nº 88.574, de 2 de agosto de 1983 (Processo
nº 50790.000873/93);
XVII – Rádio Guaíba S/A, a partir de 1º de maio
de 1993, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 1.245,
de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto
nº 91.074, de 12 de março de 1985 (Processo nº
53790.000617/93);
XVIII – Rádio Blau Nunes Ltda., a partir de 28 de
outubro de 1993, na cidade de Santa Bárbara do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 88.756, de 26 de setembro de 1983 (Processo nº
50790.000835/93);
XIX – Rádio Jóia de Adamantina Ltda., a partir
de 24 de outubro de 1993, na cidade de Adamantina, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 88.669, de 1º de setembro de 1983 (Processo nº
50830.000767/93);
XX – Rádio Difusora de Franca Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Franca, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº B-31, de
21 de janeiro de 1961, e renovada conforme Decreto
nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº
50830.001519/93);
XXI – Rádio Guarujá Paulista S/A, a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarujá, Estado
de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 873,
de 2 de outubro de 1946, e renovada pelo Decre-
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to nº 91.088, de 12 de março de 1985 (Processo nº
50830.001512/93);
XXII – Rádio Difusora Cacique Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Santos, Estado de
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Cacique de São Caetano do Sul Ltda., conforme Portaria
MVOP nº 138, de 30 de janeiro de 1961, e renovada
pelo Decreto nº 89.627, de 8 de maio de 1984 (Processo nº 50830.000286/94);
XXIII – Sociedade Rádio Clube de São José
dos Campos Ltda., a partir de 1º de maio de 1994,
na cidade de São José dos Campos, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 947, de
13 de novembro de 1945, e renovada pelo Decreto nº 91.088, de 12 de março de 1985 (Processo nº
50830.001551/93);
XXIV – Rádio Cultura de Sergipe S/A, a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Aracaju, Estado
de Sergipe, outorgada pelo Decreto nº 46.396, de 9 de
julho de 1959, e renovada pelo Decreto nº 92.447, de 7
de março de 1986 (Processo nº 50840.000161/93).
Art. 2º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás, outorgada à Rádio Anhangüera S/A, pelo
Decreto nº 37.339, de 13 de maio de 1955, e renovada pelo Decreto nº 91.744, de 4 de outubro de 1985
(Processo nº 29670.000040/93).
Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 21 de fevereiro de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Pato
Branco, Estado do Paraná, originariamente outorgada
à Rádio e Televisão Sudoeste do Paraná Ltda., pelo
Decreto nº 83.051, de 17 de janeiro de 1979, transferida para a Fundação Cultural Celinauta, conforme Decreto de 31 de outubro de 1996 (Processo nº
53740.000332/93).
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, 11 de outubro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Pimenta da Veiga – Juarez Quadros
do Nascimento.
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PARECER CONJUR/MC Nº 1.288/2000
Referência: Processo nº 29740.000685/93
Origem: Delegacia do MC no Estado do Paraná
Interessada: Fundação Cultural Celinauta
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo em 12 de novembro de 1993.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares
a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de renovação de concessão, formulado pela Fundação Cultural
Ceﬁnauta, concessionária do serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pato Branco,
Estado do Paraná.
2. Observamos que a outorga em comento, originariamente outorgada à Rádio Celinauta Ltda., conforme Decreto nº 888, de 11 de abril de 1962, alterado pelo Decreto nº 53.989, de 1º de julho de 1964, foi
transferida para a Fundação Cultural Celinauta, mediante Decreto nº 85.280, de 22 de outubro de 1980,
renovada, por dez anos, a partir de 1º de novembro
de 1983, pelo Decreto nº 88.891, de 19 de outubro de
1983, publicado no Diário Oﬁcial da União de 21 seguinte, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991.
3. O assunto foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado do Paraná, tendo aquela delegacia
concluído favoravelmente ao pleito, consoante Parecer
Jurídico nº 106/94, de arts. 40, dos autos, à vista de
ter a entidade, no último decênio de vigência da sua
outorga, cumprido as disposições legais e regulamentares a que se submete na qualidade de executante
de serviço de radiodifusão e mantendo sua emissora
instalada dentro das especiﬁcações técnicas que lhe
foram autorizadas.
4. No que respeita ao ato de outorga original, observamos que, apesar do parecer da DMC/PR mencionar a portaria MJNI 420-B, de 6 de dezembro de 1961,
efetivamente o ato que originou esta concessão é o
Decreto nº 888/62, alterado pela Decreto nº 53.989,
de 1º de julho de 1964. Por outro lado, o Decreto nº
88.891, de 19 de outubro de 1983, que promoveu a
última renovação desta concessão, por sua vez foi
publicado com equivoco quanto à data do citado De-
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creto nº 53.989, mencionando a sua edição em 1º de
junho de 1964, quando o mesmo é datado de 1º de
julho de 1964, publicado no Diário Oﬁcial da União
de 2 seguinte.
5. Como esse equivoco não gerou qualquer prejuízo, quer para a concessionária, quer para o Poder
Concedente, registra-se o fato apenas para que se
proceda a correção no ato de renovação a ser editado
em decorrência deste processo.
6. Cumpre observar que, após a emissão do Parecer nº 106/94 citado, foi aprovado novo quadro diretivo
para a entidade, na forma da Portaria nº 1º, de 25 de
março de 1998, com a seguinte composição:
Presidente: João Bosco Barbosa de Sousa
Vice-Presidente: Nelson Rabelo
Diretor Assistente: Vendelino Hillesheim
Diretor Assistente e do Departamento de Rádio:
Lindolfo Schmitz
7. A outorga original está amparada juridicamente
nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e
o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua
renovação foi apresentado na forma devida, no prazo
legal e com a documentação hábil.
8. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e
não renovados em tempo hábil, concluindo-se, dessa
forma, que a terminação do prazo da concessão ou
pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do
serviço prestado.
9. Isto posto, mantenho o entendimento do citado
parecer, propondo o encaminhamento dos presentes
autos ao Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações, acompanhados de minuta dos atos de renovação
correspondentes – exposição de motivos e decreto
– com vistas ao encaminhamento para o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
10. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o
§ 3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
Brasília, 14 de outubro de 2000. – Zilda Beatriz
Silva de Campos Abreu, Assessora.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2005
(Nº 1.182/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Santa Tereza do Oeste Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Santa
Tereza do Oeste, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 411, de 14 de agosto de 2003, que outorga
permissão à Rádio Santa Tereza do Oeste Ltda. para
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Santa Tereza do Oeste, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 699, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhado de exposição
de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 4º, de 14 de
agosto de 2003, que outorga permissão à Rádio Santa
Tereza do Oeste Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Santa Tereza do Oeste, Estado do Paraná.
Brasília, 3 de dezembro de 2003.

MC nº 339 EM
Brasília, 28 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 32/2000-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Santa Tereza do Oeste, Estado do Paraná.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,

Sexta-feira 18

11

01027

alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Rádio Santa Tereza do Oeste Ltda. (Processo nº 53740.000477/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 411, DE 14 DE AGOSTO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53740.000477/2000, Concorrência nº 32/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC
Nº 895, de 29 de julho de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Santa Tereza
do Oeste Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Santa
Tereza do Oeste, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 2005
(nº 1.187/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema montes belos de comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Paraúna, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 268, da 12 de junho de 2003, que outorga
permissão ao Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Paraúna, Estado
de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 4, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, 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 268, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Paraúna – GO;
2 – Portaria nº 269, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Palmeiras de Goiás – GO;
3 – Portaria nº 271, de 12 de junho de 2003 – Portugal Telecomunicações Ltda., na cidade de Presidente
Getúlio – SC;
4 – Portaria nº 272, de 12 de junho de 2003
– Rádio Cidade Ltda., na cidade de São José do Cedro – SC;
5 – Portaria nº 273, de 12 de junho de 2003
– Porto Santo Radiodifusão Ltda., na cidade de Paranaiguara – GO;
6 – Portaria nº 276, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Cantu – PR;
7 – Portaria nº 277, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Prata do Iguaçú – PR;
8 – Portaria nº 278, de 12 de junho de 2003 – Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia Ltda.,
na cidade de Mozarlândia – GO;
9 – Portaria nº 279, de 12 de junho de 2003 – Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda., na cidade de
Nova Trento – SC;
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10 – Portaria nº 280, de 12 de junho de 2003
– Rádio Ouro Fino FM Ltda., na cidade de Ouro Fino
– MG;
11 – Portaria nº 283, de 12 de junho de 2003 – Rádio Papanduva Ltda., na cidade de Papanduva – SC;
12 – Portaria nº 284, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Santo Antônio da Barra – GO;
13 – Portaria nº 287, de 12 de junho de 2003 – Alagoas Comunicação Ltda., na cidade de Pio IX – PI;
14 – Portaria nº 290, de 12 de junho de 2003
– Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
na cidade de Itapaci – GO; e
15 – Portaria nº 291, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Mara Rosa
– GO.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC 118 EM
Brasília, 26 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este
Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 61/2000-SSR/MC, com vistas à implantação
de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Paraúna, Estado de Goiás.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de
radiodifusão, concluiu que o Sistema Montes Belos de
Comunicação Ltda. (Processo nº 53670.001219/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 268, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53670.001219/2000, Concor-
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rência nº 61/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC
Nº 486/2003, de 23 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema Montes
Belos de Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Paraúna, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação de
que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo,
de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.

Índice Onomástico

18

01034

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2005
Fevereiro de 2005

Índice Onomástico

FEVEREIRO 2005
Fevereiro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

19

01035

Índice Onomástico

20

01036

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, DE 2005
(nº 1.188/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Montes Belos de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 269, de 12 de junho da 2003, que outorga
permissão ao Sistema Montes Belos de Comunicação
Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Palmeiras de Goiás,
Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 4, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art, 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, 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 268, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Paraúna – GO;
2 – Portaria nº 269, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Palmeiras de Goiás – GO;
3 – Portaria nº 271, de 12 de junho de 2003 – Portugal Telecomunicações Ltda., na cidade de Presidente
Getúlio – SC;
4 – Portaria nº 272, de 12 de junho de 2003
– Rádio Cidade Ltda., na cidade de São José do Cedro – SC;
5 – Portaria nº 273, de 12 de junho de 2003
– Porto Santo Radiodifusão Ltda., na cidade de Paranaiguara – GO;
6 – Portaria nº 276, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Cantu – PR;
7 – Portaria nº 277, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Prata do Iguaçú – PR;
8 – Portaria nº 278, de 12 de junho de 2003 – Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia Ltda.,
na cidade de Mozarlândia – GO;
9 – Portaria nº 279, de 12 de junho de 2003 – Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda., na cidade de
Nova Trento – SC;
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10 – Portaria nº 280, de 12 de junho de 2003
– Rádio Ouro Fino FM Ltda., na cidade de Ouro Fino
– MG;
11 – Portaria nº 283, de 12 de junho de 2003 – Rádio Papanduva Ltda., na cidade de Papanduva – SC;
12 – Portaria nº 284, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Santo Antônio da Barra – GO;
13 – Portaria nº 287, de 12 de junho de 2003 – Alagoas Comunicação Ltda., na cidade de Pio IX – PI;
14 – Portaria nº 290, de 12 de junho de 2003
– Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
na cidade de Itapaci – GO; e
15 – Portaria nº 291, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Mara Rosa
– GO.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC 119 EM
Brasília, 26 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 61/2000SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Podaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de
radiodifusão, concluiu que o Sistema Montes Belos de
Comunicação Ltda. (Processo nº 53670.001219/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira
PORTARIA Nº 269, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53670.001219/2000, concor-
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rência nº 61/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC
nº 485/2003, de 23 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema Montes
Belos de Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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Radiodifusão Lida. (Processo ir 53670.001195/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a

Aprova o ato que outorga permissão
a Porto Santo Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás.

vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 162, de 4 de junho de 2003, que outorga permissão a Porto Santo Radiodifusão Ltda. para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

da Constituição, o ato de outorga somente produzirá

MENSAGEM Nº 22, DE 2004

Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 162, de
4 de junho de 2003, que outorga permissão à Porto
Santo Radiodifusão Ltda, para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Quirinópolis, Estado de Goiás.
Brasília, 20 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.

pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,

MC 00057 EM
Brasília, 12 de junho de 2003.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. e conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência ir 061/2000SSRJMC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria ir 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria ir 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
ir 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especiﬁca de radiodifusão, concluiu que o Podo Santo

Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § > do ad. 223
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 162, DE 4 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do

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 n9 53670.001195/2000, Concorrência n9 061/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjurimc
nº 381, de 16 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Porto Santo Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em fteqüência modulada, na cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 2005
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio Monte Castelo FM
(ACRMCFM), a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mariano
Moro, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 252, de 12 de junho de 2003, que autoriza a Associação Comunitária Rádio Monte Castelo
FM (ACRMCFM) a executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mariano Moro, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 792, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 204, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e Social de Maetinga, na cidade
de Maetinga – BA;
2 – Portaria nº 216, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Social de Livramento, na cidade de Livramento – PB;
3 – Portaria nº 220, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico
e Cultural, na cidade de Leandro Ferreira – MG;
4 – Portaria nº 236, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural e Comunitária de São José do Cerrito,
na cidade de São José do Cerrito – SC;
5 – Portaria nº 240, de 12 de junho de 2003 – Associação de Moradores da Comunidade Nossa Senhora
de Fátima, na cidade de Babaçulândia – TO;
6 – Portaria nº 252, de 12 de junho de 2003 Associação Comunitária Rádio Monte Castelo FM (ACRMCFM), na cidade de Mariano Moro – RS;
7 – Portaria nº 254, de 12 de junho de 2003 – Associação de Comunicação Comunitária América, na
cidade de Camanducaia – MG; e
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8 – Portaria nº 261, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária e Cultural de Bastos, na cidade
de Bastos – SP.
Brasília, 23 de dezembro 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 235 EM
Brasília, 1º de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Rádio
Monte Castelo FM (ACRMCFM), na cidade de Mariano Moro, 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. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural, mas também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e juridica 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 53000.004607/01, 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
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 252, DE 12 DE JUNHO DE 2003
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 53000.004607/01 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 530/2003, resolve:
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Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Rádio Monte Castelo FM (ACRMCFM), com sede na Rua
Rio Branco, s/nº – Centro, na cidade de Mariano Moro,
Estado do Rio Grande do Sul, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 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 27º20’42”S e longitude em
52º9’20”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. – Miro Teixeira
RELATÓRIO Nº 63/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.000.004.607/01, protocolizado, em l0 de dezembro de 2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Rádio Monte
Castelo F.M. (ACRMCFM), localidade de Mariano Moro,
Estado do Rio Grande do Sul.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Rádio Monte Castelo F.M. (ACRMCFM), inscrita no CNPJ sob o número
04.575.556/0001-67, no Estado do Rio Grande do Sul
com sede na Rua Rio Branco s/n, cidade de Mariano
Moro, dirigia-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, conforme requerimento datado de 17
de setembro de 2001, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU, de 11 de dezembro de 2001, que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5 Km entre as interes-
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sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
. Atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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. 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 Rio Branco, s/n, na cidade
de Mariano Moro, Estado do Rio Grande do Sul, de
coordenadas geográﬁcas em 27º20’42”S de latitude e
52º09’20”W de longitude consoante aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 11-12-01.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 57, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: 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.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos I, II, III, IV, V, VIII da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, cópia do
CNPJ retiﬁcado da requerente, declaração do endereço da sede, documento declarando que a Entidade
não possui vínculos e apresentação de projeto técnico
(ﬂs.60 a 133).
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8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 72 e 73,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-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,
conforme observa-se nas folhas 85 e 86. Ressaltamos
que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 133 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados as
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiroe adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes
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autos, após detido exame do rol de documentos, os
quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
. nome
Associação Comunitária Rádio Monte Castelo
F.M. (ACRMCFM)
. quadro diretivo
Presidente: Francisco Kornfuhrer
Vice-Presidente: Adelar Battisti
Tesoureiro: José Mocelin
Secretária: Dorilde Beatriz Silveira Dutra Kornfuhrer
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Rio Branco, s/n, cidade de Mariano Moro,
Estado do Rio Grande do Sul.
• coordenadas geográﬁcas
27º20”42” de latitude e 52º09’20” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 85 e 86, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 72
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Rádio Monte Castelo FM (ACRMCFM), no sentido de
conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.000.004.607/01, de 10 de
dezembro de 2001.
Brasília, 15 de maio de 2003. – Aline Oliveira
Prado, 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.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços
de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 2005
(Nº 1.229/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza o Governo
do Estado de Alagoas a executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
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dulada na cidade de Arapiraca, Estado de
Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 403, de 31 de julho de 2003, que autoriza
o Governo do Estado de Alagoas a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Arapiraca,
Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 706, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, autorizações para executar, 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 403, de 31 de julho de 2003 – Governo do Estado de Alagoas, na cidade de Arapiraca
– AL; e
2 – Portaria nº 404, de 31 de julho de 2003 –
Governo do Estado de Alagoas, na cidade de Porto
Calvo – AL.
Brasília, 5 de dezembro de 2003.

MC nº 360 EM
Brasília, 1º de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53103.000106/2001, de interesse do Governo do Estado de Alagoas, objeto de autorização para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade
de Arapiraca, Estado de Alagoas.
2. De acordo com o art. 13, § lº, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto-Lei 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 a execução de serviço de radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
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aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 403, DE 31 DE JULHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, Considerando o disposto no artigo 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53103.000106/2001, e PARECER/CONJUR/MC nº
887/2003, resolve:
Art. 1º Autoriza o Governo do Estado de Alagoas
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos,
na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas.
Art. 2º A autorização reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
PARECER Nº 259/2002
Referência: Processo nº 53103.000103/01
Interessada: Governo do Estado de Alagoas
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para serviço
de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
O Governo do Estado de Alagoas, requer lhe
seja outorgada permissão para executar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Arapiraca,
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mediante a utilização do canal 295E, previsto no Plano
Básico de Distribuição de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de pessoa jurídica de direito público
interno, tendo portanto, autonomia patrimonial, administrativa e ﬁnanceira.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos pela
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou toda
a documentação pertinente.
4. O cargo de Governador está ocupado pelo Sr.
Ronaldo Lessa.
5. Por meio da Portaria nº 594/85, da Secretaria
da Educação e Cultura do Estado, ﬁcou estabelecido
que a Rádio Educativa FM de Alagoas ﬁca subordinada
ao Gabinete do Secretário da Educação e Cultura, Sr.
Marcos Antônio da Rocha Vieira, nomeado pelo Decreto
de 25 de março de 2002, do Governo do Estado.
II – Do Mérito
6. 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).
7. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eﬁcácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
8. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos e estabelece
no artigo 7º, parágrafo único, que têm preferência para
a execução dos serviços de radiodifusão as pessoas
jurídicas de direito público interno.
9. A documentação instrutória concernente à
entidade está em ordem. A entidade encaminhou a
declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651,
de 15 de abril de 1999, publicada no DOU, de 19 de
abril de 1999.
10. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites ﬁxados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto ao Secretário da Educação e Cultura, conforme declaração ﬁrmada por ele
e juntada à ﬂ. 38 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
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ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
de Radiodifusão para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dispõe
a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 19 de setembro de 2002. – Fernando
Sampaio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 19 de setembro de 2002. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 19 de setembro de 2002. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento
de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 19 de setembro de 2002. – Antonio Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 2005
(Nº 1.239/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Universidade do Contestado
– Campus de Concórdia para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Concórdia, Estado
de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.649, de 29 de novembro de 2002, alterada
pela Portaria nº 604, de 4 de dezembro de 2003, que
outorga permissão à Fundação Universidade do Contestado – Campus de Concórdia para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 47, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 32 do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
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ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.649,
de 28 de novembro de 2002, alterada pela de nº 604,
de 4 de dezembro de 2003, que outorga permissão
à Fundação Universidade do Contestado – Campus
de Concórdia para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, com ﬁns exclusivamente
educativos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Concórdia, Estado de
Santa Catarina.
Brasília, 29 de janeiro de 2004.

MC nº 295 EM
Brasília,
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53740.000642/2001, de interesse da Fundação Universidade do Contestado, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com ﬁns
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 2.649, DE 28 DE NOVEMBRO 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 Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vis-
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ta o que consta do Processo nº 53740.000642/2001,
resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Universidade do Contestado para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela
outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PORTARIA Nº 604, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 13,
§ 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo nº
53740.000642/2001, resolve:
Art. 1º Alterar o artigo 1º da Portaria nº 2.649, de
28 de novembro de 2002, publicada no Diário Oﬁcial
da União em 10 de janeiro de 2003, que passa a vigorar nos seguintes termos:
“Art. 1º Outorgar permissão à Fundação
Universidade do Contestado – Campus de
Concórdia, para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade
de Concórdia, Estado de Santa Catarina.”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
PARECER Nº 267/2002
Referência:
Processo
nº
53740.000642/02
Interessada: Fundação Universidade do
Contestado – Campus de Concórdia.
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga
para serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
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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 Universidade do Contestado – Campus de Concórdia, com sede na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, requer lhe seja outorgada
permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivaxnente
educativos, naquela cidade, mediante a utilização do
canal 292 E, previsto no Plano Básico de Distribuição
de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de fundação de direito privado, sem ﬁns
lucrativos, com patrimonial, administrativa e ﬁnanceira,
tendo como um de seus objetivos mediante concessão
ou permissão, programas informativos, culturais e por
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 devidamente matriculada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na cidade de Concórdia, Santa Catarina, atendendo a todos os requisitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e na legislação
especíﬁca de radiodifusão.
5. O cargo de diretor presidente da fundação, está
ocupado pelo Sr. José Plínio Garcia Pacheco cabendo
a ele a representação ativa e passiva da entidade, nos
atos de sua administração.
6. Estão previstos também, os cargos de diretor
acadêmico, ocupado pela Sra Elisete Maria Pedott e
de diretor administrativo, ocupado pelo Sr. João Carlos Bicais.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens Federal
(art. 21, inciso XII, alínea a).
8. É também Carta Magna, em seu art. 223, que
atribui ao Poder Executivo concessão, permissão e
autorização para o referido serviço, ao 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 pu-
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blicação de edital para a outorga de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
“Art. 13...................................................
(...).........................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos.”
10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites ﬁxados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declarações ﬁrmadas por eles e juntada às ﬂs. 2, 123
e 125, 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.
Posterionnente à decisão da outorga, o processo
deverá ser encammhacio ao Congresso Nacional, onde
o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a
Constituição Federal (art. 223).
É o parecer sub-censura.
Brasília, 3 de outubro de 2002. – Fernando Sampaio Netto, Assessor Juridico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 3 de outubro de 2002. – Napoleão Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 3 de outubro de de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquista, Diretor do Departamento de
Outorgas de Radiodifusão.
Diretor do Departamento de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 3 de outubro 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 34, DE 2005
(Nº 1.240/204, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Rádio Educativa Brumas FM
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Brumado, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 505, de 23 de setembro de 2003, que outorga
permissão à Fundação Rádio Educativa Brumas FM
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos,
na cidade de Brumado, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data do sua publicação.
MENSAGEM Nº 37, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, com ﬁns
exclusivamente educativos, serviços de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 2.791, de 6 de dezembro de 2002
– Fundação Educativa e Cultural São Judas Tadeu, na
cidade de Itaúna – MG; e
2 – Portaria nº 505, de 23 de setembro de 2003
– Fundação Rádio Educativa Brumas FM, na cidade
de Brumado – BA.
Brasília, 22 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC nº 423 EM
Brasília, em 30 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53.000.003277/2002, de interesse da Fundação Rádio Educativa Brumas FM, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na
cidade de Brumado, Estado da Bahia.
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 qualiﬁcações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solícito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 505, DE 23 DE SETEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 13, do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53000.003277/2002, e do PARECER/MC./CONJUR./DSR/Nº 1.136 – 1.5/2003, de
8 de setembro de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Rádio
Educativa Brumas FM, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Brumado,
Estado da Bahia.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
PARECER Nº 42/2003 – DOS
Referência:
Processo
nº
53000.003277/2002.
Interessada: Fundação Rádio Educativa
Brumas FM.

Índice Onomástico

36

01052

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: Independe de edital a outorga
para serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
Conclusão: Pelo deferimento.
I – Dos Fatos
A Fundação Rádio Educativa Brumas – FM, com
sede na cidade de Brumado, Estado da Bahia, requer
lhe seja outorgada permissão para executar o serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
ﬁns exclusivamente educativos, naquela localidade,
mediante utilização do canal 250-E, previsto no Plano
Básico de Distribuição de Canais do referido serviço.
Trata-se de fundação de direito privado, sem ﬁns
lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa
e ﬁnanceira que estipulou, dentre seus objetivos, criar,
manter e administrar atividades e programas de serviço à cultura e à educação, através de meios próprios
de radiodifusão cultural e educativa, sem ﬁnalidades
comerciais.
Para atender aos requisitos estabelecidos pela
Legislação que tutela os serviços de radiodifusão, a entidade apresentou toda a documentação pertinente.
A escritura pública com o estatuto social da entidade encontra-se devidamente matriculada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atendendo a todos
os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na
legislação especíﬁca de radiodifusão.
O cargo de Presidente está ocupado pelo Sr.
Paulo Sérgio Lobo da Silva, cabendo a ele a representação ativa e passiva da entidade, nos atos de sua
administração.
Compõem o Conselho Diretor da entidade, ainda, o Sr. Avelino Moreira do Prado (Secretário), o Sr.
Crispiniano Moreira dos Santos (Tesoureiro) e o Sr.
Elias Marques de Oliveira (Suplente).
II – Do Mérito
A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens está prevista na Constituição Federal
(art. 21, inciso XII, alínea a).
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. A eﬁcácia do correspondente ato está condicionada à deliberação do Congresso Nacional.
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 deu o 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.
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“Art. 13...................................................
(...).........................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos.”
A documentação instrutória concernente à entidade e aos seus diretores esta em ordem. A entidade
encaminhou a declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada
no DOU, de 19 de abril de 1999.
O deferimento da outorga pretendida não implicará em descumprimento dos limites ﬁxados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declarações ﬁrmadas por eles e juntadas à ﬂ. 4
dos autos.
De acordo com os registros deste Ministério, também formularam pedido para outorga de permissão para
executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos,
naquela localidade, a Fundação Araci Pinto (Processo
nº 53000.002451/00) e a Fundação Católica de Comunicação e Cultura (Processo nº 53640.005636/01).
III – Conclusão
Em face à correta instrução do pedido, em observância aos dispositivos legais que regem os serviços de radiodifusão, sugere-se o envio destes autos
à douta Consultoria Jurídica deste Ministério, para
apreciação.
O ato de outorga dar-se-á mediante Portaria Ministerial, por se tratar de serviço de radiodifusão sonora
local, conforme dispõe a legislação especíﬁca.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado, nos termos da
Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 11 de agosto de 2003. – Marcelo Fiúza
Lima, Chefe de Divisão Região Norte/Nordeste.
De acordo. Ao Coordenador-Geral de Outorga
de Serviços de Áudio.
Brasília, 11 de agosto de 2003. – Caubi Proença
Palmeira Junior, Coordenador de Radiodifusão região
Norte/Nordeste.
De acordo. Ao Sr. Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
Brasília, 11 de agosto de 2003. – Anacleto Rodrigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio.
À consideração do Sr. Secretário de Serviços de
Comunicação Eletrônica.
Brasília, 12 de agosto de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços.
Encaminhem-se os presentes autos à Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
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Brasília, 13 de agosto de 2003. – Eugênio de
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 35, DE 2005
(Nº 1.241/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão a
Alagoas Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pio IX, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºFica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 287, de 12 de junho de 2003, que outorga permissão a Alagoas Comunicação Ltda. para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonroa em freqüência modulada
na cidade de Pio IX, Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 4, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, 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 268, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Paraúna – GO;
2 – Portaria nº 269, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Palmeira de Goiás – GO;
3 – Portaria nº 271, de 12 de junho de 2003 – Portugal Telecomunicações Ltda., na cidade de Presidente
Getúlio – SC;
4 – Portaria nº 272, de 12 de junho de 2003
– Rádio Cidade Ltda., na cidade de São José do Cedro – SC;
5 – Portaria nº 273, de 12 de junho de 2003
– Porto Santo Radiodifusão Ltda., na cidade de Paranaiguara – GO;
6 – Portaria nº 276, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Cantu – PR;
7 – Portaria nº 277, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Prata do Iguaçú – PR;
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8 – Portaria nº 278, de 12 de junho de 2003 – Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia Ltda.,
na cidade de Mozarlândia – GO;
9 – Portaria nº 279, de 12 de junho de 2003 – Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda., na cidade de
Nova Trento – SC;
10 – Portaria nº 280, de 12 de junho de 2003 – Rádio Ouro Fino FM Ltda., na cidade Ouro Fino – MG;
11 – Portaria nº 283, de 12 de junho de 2003 – Rádio Papanduva Ltda., na cidade de Papanduva – SC;
12 – Portaria nº 84, de 12 de junho de 2003 – Lopes & Passsamani Ltda., na cidade de Santo Antônio
da Barra – GO;
13 – Portaria nº 287, de 12 de junho de 2003 – Alagoas Comunicação Ltda., na cidade de Pio IX – PI;
14 – Poraria nº 290, de 12 de junho de 2003
– Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
na cidade de Itapaci – GO; e
15 – Portaria nº 91, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Mara Rosa
– GO.
Brasília, em 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 115 EM
Brasília, 26 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 021/2001SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Pio IX, Estado do Piauí.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Alagoas Comunicação Ltda. (Processo nº 53650.000581/2001)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorga
a permissão, na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 287, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
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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 53650.000581/2001, Concorrência
nº 021/2001-SSR/MC, e do Parecer CONJUR/MC Nº
578/2003, de 6 de junho de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Alagoas Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Pio IX,
Estado do Piauí.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis

FEVEREIRO
2005
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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. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 36, DE 2005
(Nº 1.242/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Papanduva Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Papanduva, Estado
da Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 283, de 12 da junho de 2003, que outorga
permissão à Rádio Papanduva Ltda. para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Papanduva, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 4, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, 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 268, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Paraúna – GO;
2 – Portaria nº 269, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Palmeiras de Goiás – GO;
3 – Portaria nº 271, de 12 de junho de 2003 – Portugal Telecomunicações Ltda., na cidade de Presidente
Getúlio – SC;
4 – Portaria nº 272, de 12 de junho de 2003
– Rádio Cidade Ltda., na cidade de São José do Cedro – SC;
5 – Portaria nº 273, de 12 de junho de 2003
– Porto Santo Radiodifusão Ltda., na cidade de Paranaiguara – GO;
6 – Portaria nº 276, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Cantu – PR;
7 – Portaria nº 277, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Prata do Iguaçú – PR;
8 – Podada nº 278, de 12 de junho de 2003 – Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia Ltda.,
na cidade de Mozarlândia – GO;
9 – Portaria nº 279, de 12 de junho de 2003 – Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda., na cidade de
Nova Trento – SC;
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10 – Portaria nº 280, de 12 de junho de 2003
– Rádio Ouro Fino FM Ltda., na cidade de Ouro Fino
– MG;
11 – Portaria nº 283, de 12 de junho de 2003 – Rádio Papanduva Ltda., na cidade de Papanduva – SC;
12 – Portaria nº 284, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Santo Antônio da Barra – GO;
13 – Portaria nº 287, de 12 de junho de 2003 – Alagoas Comunicação Ltda., na cidade de Pio IX – PI;
14 – Portaria nº 290, de 12 de junho de 2003
– Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
na cidade de Itapaci – GO; e
15 – Portaria nº 291, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Mara Rosa
– GO.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC nº 111 EM
Brasília, 26 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério,determinouse a publicação da Concorrência nº 103/2000-SSR./
MC., com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Papanduva, Estado de Santa Catarina.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,criada
pela Portaria nº 63, de 05 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembrode 1997,
depois de analisar a documentação de habiltação e
as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666,
de 21de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de
radiodifusão, concluiu que a Rádio Papanduva Ltda.
(Processo nº 53740.001002/2000) obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da
Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 283, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 53740.001002/2000, Concorrência nº
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103/2000-SSR./MC., e do Parecer CONJUR./MC. nº
59, de 23 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Papanduva
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Papanduva,
no Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 233, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 37, DE 2005
(N° 1.243/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Cidade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de São José do Cedro,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 272, de 12 de junho de 2003, que outorga
permissão à Rádio Cidade Ltda., para explorar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 4, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, 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 frequência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 268, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Paraúna – GO;
2 – Portaria nº 269, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Palmeiras de Goiás – GO;
3 – Portaria nº 271, de 12 de junho de 2003 – Portugal Telecomunicações Ltda., na cidade de Presidente
Getúlio – SC;
4 – Portaria nº 272, de 12 de junho de 2003
– Rádio Cidade Ltda., na cidade de São José do Cedro – SC;
5 – Portaria nº 273, de 12 de junho de 2003
– Porto Santo Radiodifusão Ltda., na cidade de Paranaiguara – GO;
6 – Portaria nº 276, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Cantu – PR;
7 – Portaria nº 277, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Prata do Iguaçú – PR;
8 – Portaria nº 278, de 12 de junho de 2003 – Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia Ltda.,
na cidade de Mozarlândia – GO;
9 – Portaria nº 279, de 12 de junho de 2003 – Empresa de Radiodidusão Tijucas FM Ltda., na cidade de
Nova Treto – SC;
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10 – Portaria nº 280, de 12 de junho de 2003
– Rádio Ouro Fino FM Ltda., na cidade de Ouro Fino
– MG;
11 – Portaria nº 283, de 12 de junho de 2003 – Rádio Papanduva Ltda., na cidade de Papanduva – SC;
12 – Portaria nº 284, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Santo Antônio da Barra – GO;
13 – Portaria nº 287, de 12 de junho de 2003 – Alagoas Comunicação Ltda., na cidade de Pio IX – PI;
14 – Portaria nº 290, de 12 de junho de 2003
– Sociedade Senado Verdes de Comunicações Ltda.,
na cidade de Itapaci – GO; e
15– Portaria nº 291, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Mara Rosa
– GO.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC nº 102 EM
Brasília, 26 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este
Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 103/2000-SSR/MC, com vistas à implantação
de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São José do Cedro Estado
de Santa Catarina.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Rádio Cidade
Ltda., (Processo nº 53740.001017/2000) obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da
Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira
PORTARIA Nº 272, DE 12 DE JUNHO DE 2003.
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 53740.001017/2000, Concorrência nº
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103/2000-SSR/MC, e do PARECER/CONJUR/MC nº
447, de 21 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Cidade Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São José do Cedro,
no Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2005
(Nº 1.245/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural de Joinville para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.799, de 11 de dezembro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Cultural de Joinville para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade
de Joinville, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 759, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.799,
de 11 de dezembro de 2002, que outorga permissão à
Fundação Cultural de Joinville para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina.
Brasília, 17 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva
MC nº 284 EM
Brasília, 5 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53740.000674/2002, de interesse da Fundação Cultural
de Joinville, objeto de permissão para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
ﬁns exclusivantente educativos, na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina.
2. De acordo com o art. 13, § lº, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
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 ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 2.799, DE 11 DE DEZEMBRO 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 Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo nº 53740.000674/2002,
resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Cultural
de Joinville para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela
outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PARECER Nº 323/2002 – DOSR.
Referência: Processo nº 53740.000674/2002
Interessada: Fundação Cultural de Joinville
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para serviço
radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
– Atendimento das exigências estabelecidas Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e Portaria
Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento.
I – Os Fatos
A Fundação Cultural de Joinville, com sede na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, requer lhe
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seja outorgada permissão para executar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, naquela cidade, mediante
a utilização do canal 286 E, previsto no Plano Básico
de Distribuição de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de fundação de direito público, sem ﬁns
lucrativos, com patrimonial, administrativa e ﬁnanceira,
tendo como um de seus objetivos mediante concessão
ou permissão, programas informativos, culturais e por
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 devidamente matriculada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atendendo a todos
os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na
legislação especíﬁca de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente, da Fundação,
está ocupado pelo Sr. Edson Bush Machado, cabendo
a ele a representação ativa e passiva da entidade nos
atos de sua administração.
6. Estão previstos também, os cargos de Diretor
Administrativo e Financeiro, ocupado pelo Sr. Elisário
Vicente Pereira e de Diretor Técnico, ocupado pelo Sr.
Vicente Jair Mendes.
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-
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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. 55, 56
e 57, dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem os
serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento do
pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados
ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
de Radiodifusão para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde
o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a
Constituição Federal (art. 223).
É o parecer ‘sub-censura”.
Brasília, 5 de dezembro de 2002. – Fernando
Sampaio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. A consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 5 de dezembro de 2002. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 5 de dezembro de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 5 de dezembro de 2002. – Antonio Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2005
(Nº 1.246/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Social e Comunicação Popular de Paraipaba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Paraipaba, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 495, de 22 de setembro de 2003, que
autoriza a Associação de Desenvolvimento Social e
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Comunicação Popular de Paraipaba a executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Paraipaba,
Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 692, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 485, de
22 de setembro de 2003, que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Social e Comunicação Popular de Paraipaba a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Paraipaba, Estado do Ceará.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC nº 434 EM
Brasília, 30 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação de Desenvolvimento
Social e Comunicação Popular de Paraipaba, na cidade de Paraipaba, 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 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, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
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das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53650.000837/01, 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
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 485, DE 22 DE SETEMBRO DE 2003
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 53650.000837/01 e do PARECER/
CONJUR./MC. nº 1.105/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Desenvolvimento
Social e Comunicação Popular de Paraipaba, com sede
na Rua Flávio Granjeiro, nº 53 – Centro, Zona Rural,
na cidade de Paraipaba, Estado do Ceará, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
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 03º26’23”S e longitude em
39º09’03”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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 224/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53650000837/01, protocolizado em 21-9-01.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Desenvolvimento Social
e Comunicação Popular de Paraipaba, localidade de
Paraipaba, Estado do Ceará.
I – Introdução
1. A Associação de Desenvolvimento Social e
Comunicação Popular de Paraipaba, inscrita no CNPJ
sob o número 04.653.551/6001-05, no Estado do Cea-
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rá, com sede na Rua Flávio Granjeiro nº 53 – Centro,
cidade de Paraipaba, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento
datado de 21 de setembro de 2001, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU – de 29 de agosto de 2002, que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km, entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outra entidade foi objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo
sido seu processo devidamente analisado e arquivado.
Os motivos do arquivamento, bem como a indicação
da relação constando o respectivo nome e processo,
se encontra abaixo explicitada:
a) Associação Comunitária dos Pequenos Agricultores de Bonﬁm Zabele – Processo nº 53650001599/02,
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: entidade se descaracteriza como Associação Comunitária,
conforme comunicado à entidade por meio do Ofício
nº 1017/03, datado de 27-2-2003 (cópia anexa).
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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 Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. 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 Flávio Granjeiro, nº 40, na cidade
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de Paraipaba, Estado do Ceará, de coordenadas geográﬁcas em 03º26’23”S de latitude e 39º09’03”W de
longitude, consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 29-8-02.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 100 e 101, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: 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.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7, incisos I
e II, da Norma nº 2/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente e declaração do endereço da sede e apresentação do projeto técnico (ﬂs. 104 a 185).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 144, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma nº 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme
observa-se, nas folhas 180 e 181. Ressaltamos que
nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 6 a 185, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
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no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados.
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação de Desenvolvimento Social e Comunicação Popular de Paraipaba;
• quadro diretivo
Presidente: Adiel Gomes de Castro
Vice-Presidente: Paulo Cruz Félix
Secretário-Geral: Josefa Cardoso da Silva
2º Secretário-Geral: Euzébio Costa dos Santos
1º Tesoureiro : Thais M. Carneiro
2º Tesoureiro: Valdemar Santana Aguiar
Dir. de Oper.: José Gomes Martins
Vice-Dir. de Oper.: José Hernandes Pereira da
Costa
Dir. Cultural e de Com. Social: Abrimael Gomes
de Castro
Vice-Dir. Cultural e de Com. Social: Lúcia Ferreira
Dir. Patrimônio: Arnoldo de Castro Sousa
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Flávio Granjeiro nº 53 – Centro, cidade de
Paraipaba, Estado do Ceará;
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• coordenadas geográﬁcas
03º26’23”S de latitude e 39º09’03”W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 180 e 181,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs.
144 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Desenvolvimento Social e Comunicação Popular de Paraipaba,
no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53650060837/01,
de 21 de setembro de 2001.
Brasília, 13 de agosto de 2003. – Alexandra Luciana Costa, Relatora da conclusão jurídica – Ana
Maria das Dores e Silva, Relatora da conclusão técnica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 40, DE 2005
(Nº 1.482/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Fronteira Oeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 27 de junho de 2002, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 15 de junho de 1997, a concessão da Rádio Fronteira Oeste Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 608, 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, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de
27 de junho de 2002, que “Renova a concessão das
entidades que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Atalaia de Canavieiras Ltda., na cidade
de Canavieiras – BA (onda média);
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2 – Rádio Difusora Paranaibense Ltda.-ME, na
cidade de Paranaíba – MS (onda média);
3 – Rádio Aliança Ltda., na cidade de João Pessoa – PB (onda média);
4 – Rádio Potiguara de Mamanguape Ltda., na
cidade de Mamanguape – PB (onda média);
5 – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak,
originariamente Rádio Novo Horizonte de Ibaiti Ltda.,
na cidade de Ibaiti – PR (onda média);
6 – Rádio Alvorada do Sul Ltda., na cidade de
Rebouças – PR (onda média);
7 – Rádio Club de Faxinal Ltda., na cidade de
Faxinal – PR (onda média);
8 – Rádio Independência de Medianeira Ltda., na
cidade de Medianeira – PR (onda média);
9 – Rádio Najuá de Irati Ltda., na cidade de Irati
– PR (onda média);
10 – Rádio Voz do Sudoeste Ltda., na cidade de
Coronel Vivida – PR (onda média);
11 – Rádio Heróis do Jenipapo Ltda., na cidade
de Campo Maior – PI (onda média);
12 – Fundação Navegantes de Porto Lucena,
originariamente Rádio Caibaté Ltda., na cidade de
Caibaté – RS (onda média);
13 – Rádio Nonoai Ltda., na cidade de Nonoai
– RS (onda média);
14 – Rádio Planetário Ltda., na cidade de Espumoso – RS (onda média);
15 – Rádio Vale do Jacuí Ltda., originariamente
Rádio Princesa do Jacuí Ltda., na cidade de Cachoeira
do Sul – RS (onda média);
16 – Empresa Blumenauense de Comunicação
Ltda., originariamente Rádio Jornal de Santa Catarina
Ltda., na cidade de Blumenau – SC (onda média);
17 – Rádio Barriga Verde Capinzal Ltda., na cidade de Capinzal – SC (onda média);
18 – Rádio Caibi Ltda., na cidade de Caibi – SC
(onda média);
19 – Rádio Centro Oeste de Pinhalzinho Ltda.,
na cidade de Pinhalzinho – SC (onda média);
20 – Rádio Cidade Ltda., na cidade de São Miguel do Oeste – SC (onda média);
21 – Rádio Educadora de Taió Ltda., originariamente Rádio Educadora Taió Ltda., na cidade de Taió
– SC (onda média);
22 – Rádio Entre Rios Ltda., na cidade de Palmitos – SC (onda média);
23 – Rádio Fronteira Oeste Ltda., na cidade de
Dionísio Cerqueira – SC (onda média);
24 – Rádio Nambá Ltda., na cidade de Ponte
Serrada – SC (onda média);
25 – Rádio Porto Feliz Ltda., na cidade de Mondai – SC (onda média);
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26 – Rádio Rainha das Quedas Ltda., na cidade
de Abelardo Luz – SC (onda média);
27 – Sociedade Rádio Hulha Negra de Criciúma
Ltda., na cidade de Criciúma -SC (onda média);
28 – Rádio Monumental de Aparecida Ltda., na
cidade de Aparecida – SP (onda média);
29 – Rádio Nova Sumaré Ltda., na cidade de
Sumaré – SP (onda média);
30 – Rede MS Integração de Rádio e Televisão
Ltda., na cidade de Campo Grande – MS (sons e imagens);
31 – Televisão Borborema Ltda., na cidade de
Campina Grande – PB (sons e imagens) e
32 – Televisão Alto Uruguai S.A., na cidade de
Erexim – RS (sons e imagens).
Brasília, 10 de julho de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 698 EM
Brasília, 10 de maio de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e unidades da Federação indicadas:
• Rádio Atalaia de Canavieiras Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Canavieiras, Estado da Bahia (Processo
nº 53640.000694/97);
• Rádio Difusora Paranaibense Ltda.-ME, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul (Processo nº 53700.001728/97);
• Rádio Aliança Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba (Processo nº
53730.000225/97);
• Rádio Potiguara de Mamanguape Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Mamanguape, Estado da Paraíba
(Processo nº 53730.000243/97);
• Fundação Educacional Dom Pedro Felipak,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.000054/97);
• Rádio Alvorada do Sul Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Rebouças, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000115/97);
• Rádio Club de Faxinal Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
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na cidade de Faxinal, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000146/97);
• Rádio Independência de Medianeira Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Medianeira, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.001304/97);
• Rádio Najuá de Irati Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Irati, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000149/97);
• Rádio Voz do Sudoeste Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.001386/97);
• Rádio Heróis do Jenipapo Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Campo Maior, Estado do Piauí (Processo
nº 53760.000348/97);
• Fundação Navegantes de Porto Lucena, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Caibaté, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo nº 53790.000266/97);
• Rádio Nonoai Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Nonoai, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53790.000483/97);
• Rádio Planetário Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Espumoso, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
nº 53790.001651/97);
• Rádio Vale do Jacuí Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo nº 53790.000145/94);
• Empresa Blumenauense de Comunicação Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Blumenau, Estado de Santa
Catarina (Processo nº 53820.000952/94);
• Rádio Barriga Verde Capinzal Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 53820.000498/98);
• Rádio Caibi Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Caibi, Estado de Santa Catarina (Processo nº
53820.000319/98);
• Rádio Centro Oeste de Pinhalzinho Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Pinhalzinho, Estado de Santa
Catarina (Processo nº 53820.000635/97);
• Rádio Cidade Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
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São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina (Processo nº 53820.0O0336/98);
• Rádio Educadora de Taió Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Taió, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 53820.000978/97);
• Rádio Entre Rios Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Palmitos, Estado de Santa Catarina (Processo nº
53820.000955/97);
• Rádio Fronteira Oeste Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 53820.000053/97);
• Rádio Nambá Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 53820.000055/97);
• Rádio Porto Feliz Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Mondaí, Estado de Santa Catarina (Processo nº
53820.000569/97);
• Rádio Rainha das Quedas Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 53820.000182/97);
• Sociedade Rádio Hulha Negra de Criciúma Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Criciúma, Estado de Santa
Catarina (Processo nº 53820.000446/97);
• Rádio Monumental de Aparecida Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000036/00);
• Rádio Nova Sumaré Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.001227/99);
• Rede MS Integração de Rádio e Televisão Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000205/00);
• Televisão Borborema Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Campina Grande, Estado da Paraíba (Processo nº
53730.000066/97);
• Televisão Alto Uruguai S.A., concessionária do
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Erexim, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53790.000653/96).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
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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 analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 27 DE JUNHO DE 2002
Renova a 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 6º da Lei nº 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º,
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 Atalaia de Canavieiras Ltda., a partir de
25 de fevereiro de 1998, na cidade de Canavieiras, Estado da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 95.588, de 5
de janeiro de 1988 (Processo nº 53640.000694/97);
II – Rádio Difusora Paranaibense Ltda.-ME, a partir de 10 de janeiro de 1998, na cidade de Paranaíba,
Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pela Portaria
nº 723, de 8 de novembro de 1967, e renovada pelo
Decreto nº 96.010, de 3 de maio de 1988 (Processo
nº 53700.001728/97);
III – Rádio Aliança Ltda., a partir de 10 de julho
de 1997, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 94.408, de 9 de junho
de 1987 (Processo nº 53730.000225/97);
IV – Rádio Potiguara de Mamanguape Ltda., a
partir de 24 de julho de 1997, na cidade de Mamanguape, Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 94.411, de 10 de junho de 1987 (Processo nº
53730.000243/97);
V – Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, a
partir de 6 de junho de 1997, na cidade de Ibaiti, Estado
do Paraná, outorgada originariamente à Rádio Novo
Horizonte de Ibaiti Ltda., pela Portaria nº 486, de 30
de maio de 1977, renovada pelo Decreto nº 94.581,
de 10 de julho de 1987, transferida pela Portaria nº
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199, de 24 de outubro de 1989, para a concessionária de que trata este inciso, e autorizada a passar à
condição de concessionária em virtude de aumento
de potência de sua estação transmissora, conforme
Portaria nº 230, de 19 de outubro de 1990 (Processo
nº 53740.000054/97);
VI – Rádio Alvorada do Sul Ltda., a partir de 6
de julho de 1997, na cidade de Rebouças, Estado do
Paraná, outorgada pela Portaria nº 594, de 4 de julho
de 1977, e renovada pelo Decreto nº 94.529, de 26 de
junho de 1987 (Processo nº 53740.000115/97);
VII – Rádio Club de Faxinal Ltda., a parir de 21
de junho de 1997, na cidade de Faxinal, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria nº 547, de 15 de junho
de 1977, e renovada pelo Decreto nº 94.752, de 10 de
agosto de 1987 (Processo nº 53740.000146/97);
VIII – Rádio Independência de Medianeira Ltda.,
a partir de 3 de março de 1998, na cidade de Medianeira, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº
81.291, de 31 de janeiro de 1978, e renovada pelo
Decreto nº 95.797, de 8 de março de 1988 (Processo
nº 53740.001304/97);
IX – Rádio Najuá de Irati Ltda., a partir de 30 de
junho de 1997, na cidade de Irati, Estado do Paraná,
outorgada pelo Decreto nº 79.713, de 23 de maio de
1977, e renovada peio Decreto nº 94.300, de 30 de
abril de 1987 (Processo nº 53740.000149/97);
X – Rádio Voz do Sudoeste Ltda., a partir de 19
de junho de 1998, na cidade de Coronel Vivida, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 95.934, de 19 de
abril de 1988 (Processo nº 53740.001386/97);
XI – Rádio Heróis do Jenipapo Ltda., a partir de 31
de outubro de 1997, na cidade de Campo Maior, Estado
do Piauí, outorgada pelo Decreto nº 79.715, de 23 de
maio de 1977, e renovada pelo Decreto nº 98.032, de 9
de agosto de 1989 (Processo nº 53760.000348/97);
XII – Fundação Navegantes de Porto Lucena,
a partir de 6 de maio de 1997, na cidade de Caibaté,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à Rádio Caibaté Ltda., pela Portaria nº 97, de
4 de maio de 1987, autorizada a passar à condição
de concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 196, de 29 de setembro de 1987, do Ministério das Comunicações, e transferida pela Exposição
de Motivos nº 109, de 14 de dezembro de 1995, do Ministério das Comunicações, para a concessionária de
que trata este inciso (Processo nº 53790.000266/97);
XIII – Rádio Nonoai Ltda., a partir de 30 de agosto
de 1997, na cidade de Nonoai, Estado do Rio Grande
do Sul, outorgada pela Portaria nº 881, de 24 de agosto
de 1977, e renovada pelo Decreto nº 94.952, de 24 de
setembro de 1987 (Processo nº 53790.000483/97);
XIV – Rádio Planetário Ltda., a partir de 23 de
fevereiro de 1998, na cidade de Espumoso, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria nº 201,
de 17 de fevereiro de 1978, e renovada pelo Decre-
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to nº 95.770, de 3 de março de 1988 (Processo nº
53790.001651/97);
XV – Rádio Vale do Jacuí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente
à Rádio Princesa do Jacuí Ltda., pela Portaria MVOP
nº 822, de 28 de setembro de 1955, renovada pelo
Decreto nº 90.576, de 28 de novembro de 1984, e
transferida pelo Decreto nº 92.916, de 10 de julho de
1986, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 53790.000145/94);
XVI – Empresa Blumenauense de Comunicação
Ltda., a partir de 20 de fevereiro de 1995, na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio Jornal de Santa Catarina Ltda.,
conforme Decreto nº 55.206, de 14 de dezembro de
1964, renovada pelo Decreto nº 99.133, de 9 de março de 1990, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 113,
de 1991, publicado no Diário Oﬁcial da União em 10
de junho de 1991, e transferida pelo Decreto de 25 de
março de 2002, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 53820.000952/94);
XVII – Rádio Barriga Verde Capinzal Ltda., a
partir de 25 de outubro de 1998, na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº 96.608, de 30 de agosto de 1988 (Processo nº
53820.000498/98);
XVIII – Rádio Caibi Ltda., a partir de 19 de setembro de 1998, na cidade de Caibi, Estado de Santa
Catarina, outorgada pela Portaria nº 350, de 16 de setembro de 1988, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência de
sua estação transmissora, conforme Exposição de Motivos nº 193, de 7 de novembro de 1989, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 53820.000319/98);
XIX – Rádio Centro Oeste de Pinhalzinho Ltda.,
a partir de 8 de novembro de 1997, na cidade de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, outorgada pela
Portaria nº 1.169, de 31 de outubro de 1977, e renovada pelo Decreto nº 95.257, de 19 de novembro de
1987 (Processo nº 53820.000635/97);
XX – Rádio Cidade Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de São Miguel do Oeste,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto
nº 96.641, de 2 de setembro de 1988 (Processo nº
53820.000336/98);
XXI – Rádio Educadora de Taió Ltda., a partir de
10 de fevereiro de 1998, na cidade de Taió, Estado de
Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio
Educadora Taió Ltda., pela Portaria nº 171, de 2 de
fevereiro de 1978, transferida para a Cacimba Comunicações Ltda., pela Portaria nº 17, de 1º de setembro
de 1982, renovada pelo Decreto nº 96.839, de 28 de
setembro de 1988, e transferida pelo Decreto de 14
de outubro de 1997, para a entidade de que trata este
inciso (Processo nº 53820.000978/97);
XXII – Rádio Entre Rios Ltda., a partir de 21 de
fevereiro de 1998, na cidade de Palmitos, Estado de
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Santa Catarina, outorgada pela Portaria nº 17, de 10 de
janeiro de 1968, e renovada pelo Decreto nº 95.769, de
3 de março de 1988 (Processo nº 53820.000955/97);
XXIII – Rádio Fronteira Oeste Ltda., a partir de
15 de junho de 1997, na cidade de Dionísio Cerqueira,
Estado de Santa Catarina, outorgada pela Portaria nº
510, de 6 de junho de 1977, renovada pela Portaria nº
177, de 13 de julho de 1987, e autorizada a passar à
condição de concessionária em virtude de aumento de
potência de sua estação transmissora, conforme Portaria nº 338, de 27 de novembro de 1987, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 53820.000053/97);
XXIV – Rádio Nambá Ltda., a partir de 29 de
abril de 1997, na cidade de Ponte Serrada, Estado de
Santa Catarina, outorgada pela Portaria nº 337, de 20
de abril de 1977, renovada pela Portaria nº 179, de 11
de julho de 1988, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência de
sua estação transmissora, pela Exposição de Motivos
nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério das Comunicações (Processo nº 53820.000055/97);
XXV – Rádio Porto Feliz Ltda., a partir de 19 de
setembro de 1997, na cidade de Mondaí, Estado de
Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº 79.899,
de 30 de junho de 1977, e renovada pelo Decreto nº
95.259, de 19 de novembro de 1987 (Processo nº
53820.000569/97);
XXVI – Rádio Rainha das Quedas Ltda., a partir
de 16 de julho de 1997, na cidade de Abelardo Luz,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº 94.489, de 17 de junho de 1987 (Processo nº
53820.000182/97);
XXVII – Sociedade Rádio Hulha Negra de Criciúma Ltda., a partir de 9 de outubro de 1997, na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, outorga
da pelo Decreto nº 94.749, de 10 de agosto de 1987
(Processo nº 53820.000446/97);
XXVIII – Rádio Monumental de Aparecida Ltda.,
a partir de 11 de março de 2000, na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 84.450, de 30 de janeiro de 1980, e renovada
pelo Decreto de 4 de novembro de 1994 (Processo nº
53830.000036/00);
XXIX – Rádio Nova Sumaré Ltda., a partir de 24
de janeiro de 2000, na cidade de Sumaré, Estado de
São Paulo, outorga da pelo Decreto nº 84.390, de 10
de janeiro de 1980, e renovada pelo Decreto de 25 de
outubro de 1995 (Processo nº 53830.001227/99).
Art. 2º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens:
I – Rede MS Integração de Rádio e Televisão
Ltda., a partir de 5 de fevereiro de 2001, na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto nº 92.331, de 24 de janeiro de
1986 (Processo nº 53700.000205/00);
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II – Televisão Borborema Ltda., a partir de 7 de junho de 1997, na cidade de Campina Grande, Estado da
Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 60.464-A, de 14 de
março de 1967, e renovada pelo Decreto nº 92.564, de
17 de abril de 1986 (Processo nº 53730.000066/97);
III – Televisão Alto Uruguai S.A., a partir de 26
de agosto de 1996, na cidade de Erexim, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 58.765,
de 28 de junho de 1966, e renovada pelo Decreto
nº 86.527, de 30 de outubro de 1981 (Processo nº
53790.000653/96).
Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, re-
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ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4º A renovação das concessões somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 24 a 40, de
2005, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo
determinado de 45 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 Plenário em 25 de março de 2003, os Projetos lidos serão
apreciados terminativamente pela Comissão de Educação, onde poderão receber emendas pelo prazo de
cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, b, combinado
com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Ofício PGR/GAB/nº 43
Brasília, 27 de janeiro de 2005
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Digníssimo Presidente do Congresso Nacional
Senhor Presidente,
Cumprindo determinação expressa no art. 116 da
Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, encaminho
a Vossa Excelência os demonstrativos que compõem
o Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Público da
União, referente ao período de janeiro a dezembro
de 2004.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de elevado apreço e distinta consideração.
Respeitosamente, – Roberto Monteiro Gurgel
Santos, Procurador-Geral da República, em exercício.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O expediente lido será anexado ao processado do
Ofício nº 22, de 2004-CN, e será encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
GP-O nº 62/2005
Brasília, 27 de janeiro de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no caput do art. 111
da Lei 10.707, de 30-7-2003 (LDO/2004), e no inciso
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I d o art. 5º da Lei nº 10.028, de 19-10-2000, encaminho a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal
da Câmara dos Deputados, referente ao período de
janeiro de 2004 a dezembro de 2004.
Atenciosamente, – João Paulo Cunha, Presidente.
PORTARIA Nº 1, DE 2005
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, especialmente nos arts. 18, 19, 54, 55 e 71, resolve, ad
referendum da Mesa:
Art. 1º Fica aprovado o Relatório de Gestão Fiscal
da Câmara dos Deputados, referente ao período de
janeiro a dezembro de 2004, na forma dos anexos.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Em de janeiro de 2005. – João Paulo Cunha,
Presidente.
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LEGISLACÃO CITADA
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 111. Em cumprimento ao disposto no art. 5º,
inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, os
titulares dos poderes e órgãos referidos no art. 54 da
Lei Complementar nº 101, de 2000, encaminharão ao
Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União
os respectivos Relatórios de Gestão Fiscal, no prazo
de 30 (trinta) dias após o ﬁnal do quadrimestre.
§ 1º Ficam facultadas à Justiça Federal a elaboração e a publicação dos relatórios em nível de
órgão orçamentário, nos termos do inciso VI do art.
4º desta lei.
§ 2º Os Relatórios de Gestão Fiscal serão distribuídos à Comissão Mista de que trata o art. 166, §
1º, da Constituição, imediatamente após terem sido
recebidos pelo Congresso Nacional.
§ 3º Para subsidiar a apreciação dos relatórios
pela Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da
Constituição, o Tribunal de Contas da União lhe encaminhará, em até 30 (trinta) dias após o ﬁnal do prazo
de que trata o caput, relatório contendo análise dos
Relatórios de Gestão Fiscal, devendo aquela Comissão
Mista informar-lhe o conteúdo do relatório no prazo de
60 (sessenta) dias após a publicação desta lei.
....................................................................................
LEI Nº 10.028, DE 19 DE OUTUBRO DE 2000
Altera o Decreto-Lei nº 2.648, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, a Lei nº
1.079, de 10 de abril de 1950, e o DecretoLei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967.
....................................................................................
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as
leis de ﬁnanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão
ﬁscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual
que não contenha as metas ﬁscais na forma da lei;
III – deixar de expedir ato determinando limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, nos casos e
condições estabelecidos em lei:
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para a
redução do montante da despesa total com pessoal
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que houver excedido a repartição por poder do limite
máximo.
§ 1º A infração prevista neste artigo é punida
com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais
do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da
multa de sua responsabilidade pessoal.
§ 2º A infração a que se refere este artigo será
processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que
competir a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida.
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
..............................................................
Art. 18. Para os efeitos desta lei complementar,
entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos,
os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
ﬁxas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratiﬁcações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de
mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como
“Outras Despesas de Pessoal”.
§ 2º A despesa total com pessoal será apurada
somando-se a realizada no mês em referência com
as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se
o regime de competência.
....................................................................................
Art. 19. Para os ﬁns do disposto no caput do art.
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em
cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita
corrente líquida, a seguir discriminados:
I – União: 50% (cinqüenta por cento);
II – Estados: 60% (sessenta por cento);
III – Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1º Na veriﬁcação do atendimento dos limites
deﬁnidos neste artigo, não serão computadas as despesas:
I – de indenização por demissão de servidores
ou empregados;
II – relativas a incentivos à demissão voluntária;
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III – derivadas da aplicação do disposto no inciso
II do § 6º do art. 57 da Constituição;
IV – decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se
refere o § 2º do art. 18;
V – com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos
transferidos pela União na forma dos incisos XIII e
XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19;
VI – com inativos, ainda que por intermédio de fundo especíﬁco, custeadas por recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação ﬁnanceira de que trata o §
9º do art. 201 da Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas
por fundo vinculado a tal ﬁnalidade, inclusive o produto
da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu
superávit ﬁnanceiro.
§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º,
as despesas com pessoal decorrentes de sentenças
judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder
ou órgão referido no art. 20.
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19
não poderá exceder os seguintes percentuais:
I – na esfera federal:
a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas
da União;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por
cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por
cento) para as despesas com pessoal decorrentes do
que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19,
repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, veriﬁcadas nos três
exercícios ﬁnanceiros imediatamente anteriores ao da
publicação desta lei complementar;
d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;
II – na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído
o Tribunal de Contas do Estado;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público
dos Estados;
III – na esfera municipal:
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a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído
o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o
Executivo.
§ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada
esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de
forma proporcional à média das despesas com pessoal,
em percentual da receita corrente líquida, veriﬁcadas
nos três exercícios ﬁnanceiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar.
§ 2º Para efeito deste artigo entende-se com
órgão:
I – o Ministério Público;
II – no Poder Legislativo:
a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de
Contas da União;
b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas;
c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o
Tribunal de Contas do Distrito Federal;
d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
III – no Poder Judiciário:
a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da
Constituição;
b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.
§ 3º Os limites para as despesas com pessoal do
Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso
XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos
mediante aplicação da regra do § 1º.
§ 4º Nos Estados em que houver Tribunal de
Contas dos Municípios, os percentuais deﬁnidos nas
alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro décimos por cento).
§ 5º Para os ﬁns previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos ﬁnanceiros correspondentes à despesa total com pessoal por poder e
órgão será a resultante da aplicação dos percentuais
deﬁnidos neste artigo, ou aqueles ﬁxados na lei de diretrizes orçamentárias.
§ 6º (Vetado)
....................................................................................
Art. 22. A veriﬁcação do cumprimento dos limites
estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao ﬁnal
de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal
exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite,
são vedados ao poder ou órgão referido no art. 20 que
houver incorrido no excesso:
I – concessão de vantagem, aumento, reajuste
ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo
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os derivados de sentença judicial ou de determinação
legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no
inciso X do art. 37 da Constituição;
II – criação de cargo, emprego ou função;
III – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV – provimento de cargo público, admissão ou
contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada
a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde
e segurança;
V – contratação de hora extra, salvo no caso do
disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição
e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
....................................................................................
Art. 54. Ao ﬁnal de cada quadrimestre será emitido
pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no
Art. 55. O relatório conterá:
I – comparativo com os limites de que trata esta
lei complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com
inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;
e) despesas de que trata o inciso II do art. 42;
II – indicação das medidas corretivas adotadas
ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
III – demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em
trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por
atenderem a uma das condições do inciso II do art.
41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o
limite do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de
caixa e cujos empenhos foram cancelados;
c) do cumprimento do disposto no inciso II e na
alínea b do inciso IV do art. 38.
§ 1º O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá apenas
as informações relativas à alínea a do inciso I, e os
documentos referidos nos incisos II e III.
§ 2º O relatório será publicado até trinta dias
após o encerramento do período a que corresponder,
com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.
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§ 3º O descumprimento do prazo a que se refere o § 2º sujeita o ente à sanção prevista no § 2º do
art. 51.
§ 4º Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo
modelos que poderão ser atualizados pelo conselho
de que trata o art. 67.
....................................................................................
Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art.
37 da Constituição, até o término do terceiro exercício
ﬁnanceiro seguinte à entrada em vigor desta lei complementar, a despesa total com pessoal dos poderes
e órgãos referidos no art. 2º não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a despesa veriﬁcada no exercício imediatamente anterior, acrescida de
até 10% (dez por cento), se esta for inferior ao limite
deﬁnido na forma do art. 20.
....................................................................................
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O expediente lido será anexado ao processado do
Ofício do Congresso Nacional nº 23, de 2004, e será
encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 49
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 111 da Lei nº 10.707, de 30
de julho de 2003, encaminho a Vossas Excelências
o Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de
janeiro a dezembro de 2004.
Brasília, 27 de janeiro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 9/Interministerial MF – CGU-PR
Brasília, 26 de janeiro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, que estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal, exige,
em seu art. 54, a emissão, ao ﬁnal de cada quadrimestre, pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no
art. 20 do Relatório de Gestão Fiscal assinado pelo
respectivo chefe e pelas autoridades responsáveis pela
administração ﬁnanceira e pelo controle interno, bem
como por outras autoridades que vierem a ser deﬁnidas por ato próprio de cada poder ou órgão.
2. O Relatório de Gestão Fiscal, consoante determina a supracitada lei, deve conter informações
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relativas à despesa total com pessoal, dívida consolidada, concessão de garantias e operações de crédito,
devendo, no último quadrimestre, ser acrescido de demonstrativos referentes ao montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro, de cada exercício e
das inscrições em restos a pagar.
3. Os demonstrativos que compõem o mencionado
documento são consolidados, no âmbito do Ministério da Fazenda, pela Secretaria do Tesouro Nacional
e avaliados, quanto à consistência dos dados neles
contidos, pela Secretaria Federal de Controle Interno,
órgão integrante da Controladoria-Geral da União.
4. Determina a mesma lei que o relatório de que
se trata deverá ser publicado e disponibilizado ao
acesso público até trinta dias após o encerramento do
período a que corresponder, prazo esse que, para o
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terceiro quadrimestre de 2004, se encerra em 28 de
janeiro do corrente.
5. Assim, e com o objetivo de dar ﬁel cumprimento àquela determinação legal, cuja ﬁnalidade precípua
consiste na preservação do princípio constitucional
da publicidade, submetemos a Vossa Excelência o incluso Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo
Federal, referente ao período janeiro a dezembro do
exercício de 2004.
6. O referido relatório deverá ser objeto de encaminhamento ao Congresso Nacional e ao Tribunal de
Contas da União, conforme dispõe o art. 111 da Lei nº
10.707, de 30 de julho de 2003.
Respeitosamente, – Antonio Palocci Filho, Ministro de Estado da Fazenda – Waldir Pires, Ministro
de Estado do Controle e da Transparência.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
Mensagem que acaba de ser lida vai à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 74/GP
Brasília, 28 de janeiro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso
Nacional,
Nos termos do art. 59 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e
de acordo com art. 111 da Lei nº 10.707, de 30 de julho
de 2003, Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminho a
Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal de Justiça referente ao terceiro quadrimestre
do exercício de 2004, publicado no Diário Oﬁcial da
União, Seção I, 26 de janeiro deste ano.
Respeitosamente, – Ministro Edson Vidigal,
Presidente.
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RESOLUÇÃO Nº 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2005
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal
exigido pela Lei Complementar nº 101, de 45-2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
O Presidente do Superior Tribunal de Justiça,
usando da atribuição que lhe é conferida pelo Regimento Interno, art. 21, XX, ad referendum do Conselho de Administração, em atendimento ao disposto
na Lei Complementar nº 101, de 4-5-2000, art. 54, III,
resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal
referente ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2004, na forma dos anexos, bem como autorizar sua publicação e disponibilização por meio
da internet, consoante previsto no art. 55, § 2º, da
referida lei.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. – Ministro Edson Vidigal.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O ofício que acaba de ser lido vai à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 38, DE 2005
Requeiro, nos termos do artigo 172, inciso I do
Regimento Interno do Senado Federal, inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Decreto Legislativo nº
194, de 2003, que aprova ato que outorga concessão
à Fundação “José Bonifácio Lafayete de Andrada” para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2003. – Senador Eduardo Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia, oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 39, DE 2005
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes
informações sobre as providências tomadas face aos
graves desabamentos e destruição de pontes em rodovia federal, a BR 265, que interliga a BR 40 (Rio a
Belo Horizonte), à Rodovia Fernão Dias, BR 381, (Belo
Horizonte a São Paulo), próximas à cidade de Barbacena MG, ocorridos em Janeiro deste ano.
Justiﬁcação
O Prefeito Municipal de Barbacena informa que os
desabamentos e destruição de pontes vêm obrigando
a Prefeitura a impedir o tráfego pesado na cidade, onde
vias públicas se encontram em estado lastimável e pontes urbanas sofrem igual risco de desabamento.
Estas avarias vêm constituindo obstáculo ao movimento rodoviário de caminhões e de outros veículos
na Rodovia BR 40, que liga Belo Horizonte ao Rio de
Janeiro, além do tráfego da Rodovia BR 265, que a
interliga a Rodovia Fernão Dias, BR 381, trecho Belo
Horizonte a São Paulo.
Reforça e motiva ainda mais o nosso requerimento o fato de que a legislação nestes casos permite
ações ágeis pelo executivo, não se justiﬁcando assim
a demora na solução.
Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2005. –
Eduardo Azeredo.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 40, DE 2005
Requeiro a realização de Sessão Especial, conjunta do Congresso Nacional no dia 10 de março de
2005, às 10:00 horas, para Comemoração do Dia Internacional da Mulher e agraciamento das vencedoras
do Diploma da Mulher Cidadã Bertha Lutz.
Justiﬁcação
A exemplo das realizações de anos anteriores,
quando se veriﬁcou maior participação e integração
dos movimentos de mulheres, divulgação dos seus
pleitos e anseios e sensibilização da sociedade brasileira para a questão da mulher, estamos propondo a
realização da sessão especial conjunta do Congresso
Nacional, ocasião em que aproveitaremos a data para
agraciar as vencedoras do Diploma da Mulher Cidadã
Bertha Lutz.
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2005. –
Serys Slhessarenko, Senadora da República.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 41, DE 2005
Requeiro, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo
falecimento, em Marabá, no dia 15-2-2005, do suplente de Deputado Federal pelo PTB, André Barbosa de
Souza, líder empresarial, tendo exercido a Presidência
da Associação Comercial de Marabá, com relevantes
serviços prestados ao Estado do Pará.
Requeiro, ainda, que o voto de pesar do Senado
seja comunicado a sua família, ao Diretório Estadual e
Municipal do PTB e ao Prefeito Municipal de Marabá.
Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2005. – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Of. nº 14/05
Brasília, 16 de fevereiro de 2005
Senhor Presidente:
Solicito a substituição dos Senadores Heráclito
Fortes e José Agripino, pelos Senadores José Jorge
e Demóstenes Torres, como titulares da Comissão
Mista Especial a que se refere o art. 7º da Emenda
Constitucional nº 45.
Atenciosamente, – Senador Sérgio Guerra, Líder da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– 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 898, de 2004 (nº
516/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Verdes Mares Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.008, de 2004 (nº
607/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Beneﬁcente de Bueno Brandão a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Bueno
Brandão, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.026, de 2004
(nº 662/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Rainha do Oeste de Altônia Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Altônia, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.052, de 2004
(nº 936/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Mello e
Bruno Comunicação e Participações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Campo Mourão, Estado do
Paraná; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.111, de 2004
(nº 931/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores da Cidade de Aroeiras a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Aroeiras, Estado da Paraíba.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Educação, as matérias vão à promulgação.
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Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 387/MP.
Brasília, 31 de dezembro de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paulo Bernardo
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização
Câmara do Deputados, Anexo Luiz Eduardo Magalhães
(Anexo II), Ala “C” – Sala 8
70160-900 – Brasília-DF
Assunto: Encaminhamento de dados em atendimento
à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004 e à Lei
Orçamentária de 2004.
Senhor Presidente,
1. Em atendimento ao § 5º do art. 64 da Lei nº
10.707, de 30 de julho de 2003, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004 (LDO-2004), encaminho a
Vossa Excelência relatório sobre a compatibilidade
dos créditos suplementares abertos no mês de outubro do corrente ano, autorizados pelo art. 4º da Lei nº
10.837, de 16 de janeiro de 2004, Lei Orçamentária
Anual de 2004 (LOA-2004), com a obtenção da meta
de resultado primário estabelecida no Anexo de Metas
Fiscais da LDO-2004.
2. Na oportunidade, informo que acompanha o
presente relatório disquete contendo os créditos publicados no mês indicado e esclareço que as informações lá foram encaminhadas, por meio eletrônico, à
Secretaria Especial de Informática do Senado Federal
– Prodasen.
Atenciosamente, – Nelson Machado, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Interino.
RELATÓRIO À COMISSÃO MISTA DE QUE TRATA
O ART. 166, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO,
PREVISTO NO ART. 4º DA LEI Nº 10.837,
DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Em cumprimento ao § 5º do art. 64 da Lei nº
10.707, de 30 de julho de 2003, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, e o art. 4º da Lei nº 10.837, de
16 de janeiro de 2004, Lei Orçamentária Anual de 2004
(LOA 2004), este Relatório contêm a demonstração de
que os créditos suplementares autorizados pela mesma
Lei, e abertos durante os mês de outubro, são compatíveis com a meta estabelecida no Anexo de Metas
Fiscais da Lei nº 10.707/2003. Para tanto, é analisada
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a compatibilidade das movimentações efetivadas com
as projeções realizadas na oportunidade da avaliação
de receitas e despesas do 4º bimestre, exigida pelo
art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

e “Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados”,
será compensado na mesma proporção por redução
em despesas discricionárias, respeitando-se os limites
constantes dos Anexos I, II e III do Decreto nº 4.992,
de 18 de fevereiro de 2004, e suas alterações.

I. Despesas Obrigatórias

II. Despesas Discricionárias
No mês de outubro, as despesas consideradas
discricionárias tiveram suplementação líquida de R$41,6
milhões, beneﬁciando diversos órgãos, tendo como destaques os Ministérios da Fazenda, das Comunicações
e da Defesa. A principal fonte de ﬁnanciamento dos
referidos créditos foi o excesso de arrecadação de receitas federais, desde recursos tributários a recursos
próprios arrecadados diretamente por órgãos e entidades da administração pública.
Tal como no caso das despesas obrigatórias sujeitas à programação ﬁnanceira, os créditos adicionais
em questão estão submetidos aos limites constantes
dos Anexos I, II e III do Decreto nº 4.992, de 18 de fevereiro de 2004, e suas alterações. Assim, qualquer
acréscimo veriﬁcado nas dotações de cada órgão deverá ser compensado em igual redução de suas respectivas despesas discricionárias.

I.1. Sem Programação Financeira
A abertura dos créditos suplementares segundo
o art. 4º da LOA 2004 para atenda despesas obrigatórias está compatível com as projeções relativas à
avaliação do 4º bimestre, conforme mostra o Anexo
que acompanha este Relatório, cujos créditos estão
identiﬁcados a seguir:
I.1.1 Pessoal e Encargos Sociais
No período analisado a dotação de pessoal e
encargos sociais sofreu redução, em termos líquidos,
no montante de R$67,2 milhões. A maior parte desse
cancelamento refere-se a sentenças judiciais, que viabilizaram créditos adicionais nas sentenças de pequeno
valor do Regime Geral da Previdência Social.
1.1.2. Benefícios da Previdência
Os benefícios previdenciários foram suplementados, no mês de outubro, em R$233,0 milhões. A
suplementação em questão teve como ﬁnalidade o
pagamento de sentenças judiciais relativas ao passivo
da correção do IRSM – Índice de Reajuste do Salário
Mínimo – para os benefícios concedidos entre 1994
e 1997.
As fontes de ﬁnanciamento foram a anulação parcial de sentenças judiciais do grupo de despesa pessoal
e encargos sociais (R$67,0 milhões) e anulação parcial
da reserva de contingência (R$166,0 milhões).
A parcela de R$67,0 milhões é compensada pelo
cancelamento no mesmo montante de despesa obrigatória, não tendo efeito, portanto, sobre a meta de
Resultado Primário. Já a suplementação de R$166,0
milhões está contemplada na previsão da 4ª avaliação bimestral.
1.1.3. Outras Despesas Obrigatórias
No item “Outras Despesas Obrigatórias”, houve
suplementação líquida de R$1,2 milhões no mês de
outubro, valor compatível com a previsão do 4º bimestre de R$31,2 bilhões. Portanto, não compromete
a meta de resultado primário programado para esse
exercício.
1.2. Com Programação Financeira
As despesas obrigatórias sujeitas à programação
ﬁnanceira tiveram acréscimo líquido de R$11,9 milhões
no mês de outubro.
Esse acréscimo, que se concentrou nas ações de
“Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados”

III. Avaliação do Impacto no Resultado Primário
Conforme demonstrado, as suplementações orçamentárias oriundas dos créditos adicionais publicados
no mês de outubro, em cumprimento ao art. 4º da Lei
nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, Lei Orçamentária Anual de 2004, não afetaram a Meta de Resultado
Primário de 2004.
As suplementações efetivadas nas despesas
obrigatórias foram realizadas dentro da margem para
sua abertura, deﬁnida pelas projeções realizadas na
oportunidade da avaliação de receitas e despesas do
4º bimestre, exigida pelo art. 9º da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
As despesas obrigatórias sujeitas a programação
ﬁnanceira e as despesas discricionárias estão sujeitas
aos limites constantes dos Anexos I, II e III do Decreto
nº 4.992, de 18 de fevereiro de 2004, e suas alterações.
Dessa forma, qualquer acréscimo líquido veriﬁcado
deverá ser compensado em igual montante com a redução em despesas discricionárias de cada órgão, de
tal forma que os limites globais por órgão não sejam
prejudicados e não comprometam o resultado primário
ﬁxado no Anexo de Metas Fiscais da LDO-2004.
A demonstração da compatibilidade dos créditos supramencionados consta do Anexo a este Relatório.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 64. As propostas de abertura de créditos
suplementares autorizados na lei orçamentária serão
submetidas pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão ao Presidente da República,
acompanhadas de exposição de motivos que inclua a
justiﬁcativa e a indicação dos efeitos dos cancelamentos
de dotações sobre execução das atividades, projetos,
operações especiais e respectivos subtítulos e metas,
e observe o disposto no § 9º do art. 63 desta Lei.
§ 1º Os créditos a que se refere o caput, com
indicação de recursos compensatórios dos próprios
Órgãos, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei
nº 4.320, de 1964, serão abertos, no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público
da União, observadas as normas estabelecidas pelo
órgão central do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, por atos, respectivamente:
I – dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal e do Tribunal de Contas da União;
II – dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal
e dos Tribunais Superiores;
II – do Procurador-Geral da República.
§ 2º Na abertura dos créditos na forma do § 1º,
ﬁca vedado o cancelamento de despesas obrigatórias,
de que trata a Seção “I” do Anexo IV desta Lei, exceto
para suplementação de despesas dessa espécie.
§ 3º Aplica-se o disposto no § 7º do art. 63 desta
Lei aos créditos abertos na forma deste artigo.
§ 4º Os créditos de que trata o § 1º serão incluídos no Siaﬁ, exclusivamente, por intermédio de transmissão de dados do Sidor.
§ 5º O órgão central do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal disponibilizará à Comissão
Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição,
mensalmente, na forma de banco de dados, a título
informativo, os créditos de que trata este artigo.
....................................................................................
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, observado o disposto no parágrafo único
do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 64
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2004, desde que demonstrada, em relatório que acompanhe os dados informados por força do § 5º do citado
dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a com-

FEVEREIRO
2005
Fevereiro de 2005

patibilidade das alterações promovidas na programação
orçamentária com a obtenção da meta de resultado
primário estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da
referida Lei de Diretrizes Orçamentárias, respeitados
os limites e condições estabelecidos neste artigo, para
suplementação de dotações consignadas:
I – a cada subtítulo, até o limite de dez por cento
do respectivo valor, constante desta Lei, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo, mediante a
utilização de recursos provenientes de:
a) anulação parcial de dotações, limitada a dez
por cento do valor do subtítulo objeto da anulação,
constante desta Lei, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo;
b) reserva de contingência, inclusive à conta de
recursos próprios e vinculados;
c) excesso de arrecadação de receitas próprias;
e
d) até dez por cento do excesso de arrecadação
de receitas do Tesouro Nacional;
II – aos grupos de natureza de despesa – GND
“3 – Outras Despesas Correntes” “4 –Investimentos”
e “5 – Inversões Financeiras”, mediante utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas a esses grupos, no âmbito do mesmo subtítulo,
sendo a suplementação limitada a trinta por cento da
soma das dotações constantes desta Lei;
III – para o atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive daquelas consideradas de pequeno valor nos
termos da legislação vigente e relativas a débitos periódicos vincendos, mediante a utilização de recursos
provenientes de:
a) reserva de contingência, inclusive à conta de
recursos próprios e vinculados;
b) anulação de dotações consignadas a grupos de
natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo;
c) anulação de dotações consignadas a essa
ﬁnalidade, na mesma ou em outra unidade orçamentária;
d) excesso de arrecadação de receitas próprias
e do Tesouro Nacional;
e) superávit ﬁnanceiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2003;
IV – para o atendimento de despesas com juros e
encargos da dívida, mediante a utilização de recursos
provenientes da anulação de dotações consignadas a
essa ﬁnalidade ou à amortização da dívida, na mesma
ou em outra unidade orçamentária;
V – para o atendimento de despesas com a amortização da dívida pública federal, mediante a utilização
de recursos provenientes:
a) da anulação de dotações consignadas a essa
ﬁnalidade ou ao pagamento de juros e encargos da dívida, na mesma ou em outra unidade orçamentária;
b) do excesso de arrecadação decorrente dos
pagamentos de participações e dividendos pelas entidades integrantes da administração pública federal
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indireta, inclusive os relativos a lucros acumulados em
exercícios anteriores;
c) do superávit ﬁnanceiro da União, apurado no
balanço patrimonial do exercício de 2003, nos termos
do art. 43, § 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964; e
d) do resultado positivo do Banco Central do
Brasil, observado o disposto no art. 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
VI – para o atendimento das despesas com pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas
a esse grupo de despesa no âmbito de cada poder e
do Ministério Público;
VII – a subtítulos aos quais foram alocadas receitas de operações de crédito previstas nesta lei, mediante a utilização de recursos decorrentes de variação
monetária ou cambial relativas a essas operações;
VIII – para o atendimento das mesmas ações em
execução no ano de 2003, no caso das empresas públicas e das sociedades de economia mista integrantes
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, até o
limite dos saldos orçamentários dos respectivos subtítulos aprovados para o exercício de 2003, mediante a
utilização de superávit ﬁnanceiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2003, nos termos do art.
43, § 2º, da Lei nº 4.320, de 1964;
IX – a subtítulos aos quais possam ser alocados
recursos oriundos de doações e convênios, observada
a destinação prevista no instrumento respectivo;
X – ao atendimento do reﬁnanciamento, juros e
outros encargos da dívida pública federal, mediante
a utilização de recursos decorrentes da emissão de
títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional, até
o limite de vinte por cento do montante do reﬁnanciamento da dívida pública federal estabelecido no art.
3º, inciso III, desta lei;
XI – para o atendimento de transferências de que
trata o art. 159 da Constituição, bem como daquelas
devidas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios decorrentes de vinculações legais, mediante
a utilização do superávit ﬁnanceiro correspondente
apurado no balanço patrimonial da União do exercício
de 2003, nos termos do art. 43, § 2º, da Lei nº 4.320,
de 1964;
XII – para o atendimento de despesas com equalização de preços nas ações destinadas à execução da
Política de Garantia de Preços Mínimos, Formação e
Administração de Estoques Reguladores e Estratégicos de produtos agropecuários, mediante a utilização
de recursos provenientes de anulação de dotações
consignadas a essas despesas no âmbito do órgão
Operações Oﬁciais de Crédito;
XIII – para o atendimento de despesas no âmbito
do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUSTI – do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – FUNTTEL
– e dos fundos setoriais de ciência e tecnologia cons-
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tantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico – FNDCT –, mediante a utilização
dos respectivos:
a) superávits ﬁnanceiros apurados nos balanços
patrimoniais do exercício de 2003;
b) excessos de arrecadação de receitas próprias
e vinculadas, nos termos do art. 43, §§ 1º, incisos I e
II, 2º e 3º, da Lei nº 4.320, de 1964; e
c) reservas de contingências à conta de recursos
próprios e vinculados constantes desta lei;
XIV – a subtítulos aos quais tenham sido alocadas
receitas do salário-educação com vista a adequá-los
às exigências da Lei nº 10.832, de 29 de dezembro de
2003, e de sua posterior regulamentação;
XV – para o atendimento das despesas cujos empenhos tenham sido cancelados, no exercício de 2003,
em cumprimento do art. 39, § 3º, da Lei nº 10.524, de 25
de julho de 2002, Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2003, que venham a ser devidamente
reconhecidas, no exercício de 2004, como de exercícios
anteriores, mediante utilização de recursos do superávit
ﬁnanceiro da União do exercício de 2003.
Parágrafo único. A autorização de que trata este
artigo ﬁca condicionada à publicação, até o dia 15 de
dezembro de 2004, do decreto de abertura do crédito
suplementar.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre,
que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação
ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma
proporcional às reduções efetivadas.
§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais do
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do
serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação
no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo
autorizado a limitar os valores ﬁnanceiros segundo os
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critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
(Vide Adin nº 2.238-5)
§ 4º Até o ﬁnal dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas ﬁscais de cada quadrimestre,
em audiência pública na comissão referida no § 1º do
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
§ 5º No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação
do cumprimento dos objetivos e metas das políticas
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo ﬁscal de suas operações e os resultados
demonstrados nos balanços.
....................................................................................
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DECRETO Nº 4.992, DE 18
DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
ANEXO I
Vide Decreto nº 5.027, de 2004
Vide Decreto nº 5.178, de 2004
Vide Decreto nº 5.316, de 2004
Vide Decreto nº 5.322, de 2004
Vide Decreto nº 5.327, de 2004
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O ofício que acaba de ser lido será encaminhado à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Srªs e Srs. Senadores, encontram-se sobre as bancadas exemplares do relatório da Presidência, contendo
as atividades legislativas de V. Exªs no Senado e no
Congresso Nacional durante o ano de 2004.
Concedo a palavra ao nobre Senador, como Líder,
por 5 minutos, para comunicação urgente e de interesse partidário, nos termos do art. 14, inciso II, alínea a,
do Regimento Interno, ao Senador, por Minas Gerais,
Eduardo Azeredo, pelo PSDB.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, concedemos a palavra ao Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, solicito a V. Exª que eu
seja inscrito no período de Comunicações Inadiáveis,
logo após V. Exª conceder ao primeiro orador o uso
da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª será inscrito pelo nosso Secretário Executivo,
Raimundo Carreiro, e usará da palavra, logo após os
oradores previamente inscritos.
O primeiro inscrito é o nobre Senador José Jorge.
Saiba V. Exª que o País aguarda, atenciosamente, o
seu pronunciamento, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, concedemos a palavra ao Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Meu
amigo Mão Santa, primeiro quero cumprimentá-lo por
assumir a Presidência neste início de nossos trabalhos legislativos.
Peço a V. Exª a inscrição de meu nome para falar
no período das Comunicações Inadiáveis.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª está inscrito.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo,
pelo PSDB, por 5 minutos. Anunciamos com satisfação
por ser V. Exª Presidente desse grandioso Partido.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o início do ano legislativo é ocasião
apropriada não só para se saudar os colegas Sena-
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dores e Senadoras, desejando a todos votos de felicidades pessoais e um ano de 2005 de trabalho profícuo, mas também a oportunidade para esboçarmos
as linhas gerais da conjuntura nacional e da atuação
que se espera de cada um de nós.
Particularmente, este meu pronunciamento no começo de nossos trabalhos representa, por outro lado,
o primeiro momento em que me dirijo aos integrantes
desta Casa também na condição de Presidente do meu
Partido, o PSDB, tendo a cumprir a honrosa e desaﬁante missão de substituir José Serra durante sua licença
como dirigente de nossa sigla oposicionista.
A função redobra, evidentemente, a responsabilidade. Mas me sinto à vontade em falar-lhes nesta
nova condição. Primeiramente, porque minha atuação
como integrante desta nobre Casa é igualmente a de
membro de um Partido de Oposição. E em segundo
lugar, mas não menos importante, porque ambas funções têm por denominador comum a responsabilidade
de bem servir o nosso País.
Não se verá um só peessedebista verdadeiramente identiﬁcado com os valores do nosso Partido
que não tenha como pressupostos a responsabilidade, a conseqüência e a sinceridade de seus atos e
palavras.
E se esses são valores que o PSDB observou
quando fomos Governo, mais ainda vigoram agora
que somos Oposição. Por essa razão, não carregamos
conosco ressentimentos ou percepções mesquinhas.
Lembro que o nosso lema não é um mero slogan,
mas um compromisso. O PSDB é a favor do Brasil, o
que resume tudo a que aspiramos como organização
partidária.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não se trata
aqui de nenhum traço de arrogância. Mas, com certeza, não vão se encontrar nos tucanos mediocridade de
propósitos, incapacidade de entendimento e diálogo,
incompetência gerencial e administrativa, primarismo
e radicalismo de posições, demagogia e populismo
enganadores. Cabotinismo moral jamais.
O PSDB originou-se de homens do perﬁl e do
porte de Franco Montoro, José Richa, Mário Covas,
Pimenta da Veiga, Fernando Henrique, Tasso Jereissati
e José Serra, que pregaram e praticaram a democracia e o desenvolvimento, que ajudaram a construir os
alicerces e a dar acabamento no edifício da redemocratização. Sem nenhum favor, eles se incluem entre
as personalidades mais ilustres da galeria política
brasileira.
Com essa escola, posso aﬁrmar com orgulho e
sem falsa modéstia que diﬁcilmente se repetirá no Brasil oposição de tanto nível e qualidade técnica, política
e ética quanto a encarnada pelo PSDB.
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Daqui a alguns anos, quando historiadores forem realizar as suas pesquisas, veriﬁcarão a enorme
diferença da oposição levada a cabo pelos tucanos.
Não cansaremos de repetir que o PSDB não faz nem
fará o oposicionismo cego, radical, despreparado e
preconceituoso que nossos oposicionistas moveram,
anos a ﬁo, contra nossos governos no Planalto, nos
Estados e nos Municípios e mesmo contra governos
que nos antecederam. Também não se verá o PSDB
caindo em incoerências e contradições.
A nossa oposição ao Governo tem se primado
por ser vigilante e combativa mas bem informada, preparada, construtiva e especialmente alinhada ao seu
passado, à sua política e ao seu programa.
Mas o fato de sermos construtivos e não preconceituosos não signiﬁca sermos lenientes ou omissos
diante dos erros do Governo. A civilidade política não
exclui ﬁrmeza e mesmo dureza quando precisarmos
defender nossas posições. Temos comprovado à exaustão a nossa civilidade política. Inúmeras vezes o Líder
do PSDB nesta Casa, o nobre Senador Arthur Virgílio,
negociou em altos termos com o Governo, mesmo sem
abrir mão da verve combativa, brilhante e ciceroniana
de suas críticas ao Planalto.
Aliás, os poucos avanços que o Governo conseguiu no Congresso, como a reforma da Previdência,
a nova Lei de Falências e a Lei das Parcerias Público
Privadas, foram viabilizadas porque a Oposição – e
dentro dela o PSDB – teve a grandeza de dar o apoio
inestimável de seus votos.
O Governo não gosta de relembrar isso para poder divulgar como suas as conquistas que, na verdade,
foram coletivas, foram do Congresso Nacional. Mas
fatos são fatos, estão registrados na história e não há
como apagá-los.
Deveria a Oposição ter rejeitado tais apoios para
levar o Governo e os petistas a provarem do veneno
que destilaram contra o Governo Fernando Henrique e
os governos tucanos, em vários Estados? Se o PSDB
adotasse o mesmo padrão empregado pelo PT no
passado, talvez, sim, a Oposição devesse ter negado
os preciosos votos para aprovação daquelas matérias.
Entretanto, não somos como foram os nossos oponentes, pensamos nos interesses maiores do País, fomos
coerentes com as nossas responsabilidades e a favor
das opções que, no caso, eram as melhores para o
povo brasileiro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na minha
formação pessoal, tive o privilégio de aprender os valores da ponderação e do diálogo, próprios da mais
perene tradição política mineira, ao ter convivido com
alguns de seus expoentes, como Juscelino Kubitschek,
Tancredo Neves, Aureliano Chaves, Jorge Ferraz, o
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meu próprio pai, Renato Azeredo, e Hélio Garcia. No
entanto, aprendi também com eles que não se pode
abdicar das convicções democráticas, do contraditório
e do direito e dever de combater iniqüidades, prepotências e equívocos do poder.
Tenho, pois, por compromisso comigo mesmo,
que praticar esses valores. Com base neles, desempenharei a missão de presidir o PSDB e substituir José
Serra, que muitos desta Casa conheceram como seu
Par, dos mais brilhantes, e que teve a humildade de
licenciar-se da Presidência do PSDB para dedicar-se
inteiramente a governar a cidade de São Paulo.
O PSDB está credenciado a dar combate ao Governo em todas as suas falhas – que não são poucas
–, a cobrar resultados concretos das inúmeras promessas e dos inﬁndáveis discursos do Presidente da
República e de seus auxiliares e a não se acomodar
ante a gigantesca máquina do Planalto e seus métodos
pouco convencionais, que tentam abafar a Oposição
e calar a mídia e a opinião pública.
Na mais recente reunião da Executiva do partido, em 26 de janeiro, deﬁnimos que, passados os
dois anos do atual Governo, passou também a fase
de a Oposição ter apenas tolerância e compreensão
com um governo que estreou no poder maior da República e ainda não tinha feito o aprendizado básico
de ser Governo.
Na política econômica, o Executivo vem conseguindo resultados justamente porque, incoerentemente, segue o roteiro macro deixado pelo PSDB, embora
com rígida ortodoxia dita neoliberal.
Todavia, é preciso frisar que os resultados econômicos não se devem somente ao Governo, mas também ao competitivo e moderno empresariado brasileiro. Do mesmo modo, é bom ﬁcar claro que os nossos
índices ainda estão abaixo da média do crescimento
da economia e da renda da América Latina e, particularmente, de países vizinhos como o Chile, o México
e a Argentina.
No frigir dos ovos, pode-se aﬁrmar com certeza, apenas, que gerar enormes superávits é a única
iguaria que o Planalto serve nos salões ﬁnanceiros e
internacionais. Assim mesmo, tem sido feito às custas
inclusive dos Estados e Municípios, e contra o equilíbrio federativo, como vêm advertindo os Governadores
tucanos Aécio Neves, do meu Estado, Geraldo Alckmin, Marconi Perillo, Simão Jatene, Lúcio Alcântara,
Marcelo Miranda, Ivo Cassol e Cássio Cunha Lima, e
conforme apontou, recentemente, a jornalista Miriam
Leitão, com base em estudos do economista José
Roberto Afonso.
Para preparar essa iguaria, o Governo especializou-se, por outro lado, em devorar as parcas economias
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da classe média. Mais leolino do que o leão, tem fome
insaciável de impostos, que não pára de arrecadar.
A Receita Federal fechou o ano de 2004 com a
arrecadação de R$322 bilhões. Descontada a inﬂação,
esse montante representa quase 11% de aumento real
sobre a receita de 2003. Com ele, a carga tributária
em relação ao PIB terá subido um ponto percentual
em 2004, atingindo o recorde histórico de 36,5%, segundo estima o Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário.
Em sua coluna, o jornalista Merval Pereira, no
último domingo, informa que os economistas José Roberto Afonso e Érika Amorim Araújo apresentaram, em
janeiro, a especialistas da Cepal, do BID, do BIRD e
do FMI, a avaliação de que a carga tributária foi além.
Chegou, no ano passado, a 36,8% do PIB, um aumento
de 1,5 ponto percentual em relação a 2003.
Embora tenha havido crescimento econômico razoável, o fato real é que a receita cresceu também – e
muito – por conta da elevação da Coﬁns, cuja alíquota
mais que dobrou e fez a sua receita subir mais de 20%
em apenas um ano. Da mesma forma, engrossou o
bolo da arrecadação o fato de terem quase triplicado
a alíquota do PIS e a base de cálculo da CSLL.
Não satisfeito, eis porém que o Governo editou,
na passagem do ano, a famigerada MP nº 232, sem a
urgência e a relevância requeridas para a edição de
uma medida provisória. A exemplo da derrama imposta
no Século XVIII pela então Coroa portuguesa contra
os mineiros, essa medida provisória eleva ainda mais
a base de cálculo da CSLL e do Imposto de Renda
dos prestadores de serviço que operam com lucro presumido. Ela deu com uma das mãos míseros 10% de
correção na tabela do Imposto de Renda Pessoa Física.
Porém, com as duas mãos, vai arrancar em um ano
mais R$2 bilhões do bolso dos prestadores de serviço
e das empresas que os contratam, que, em resumo,
serão repassados ao consumidor ﬁnal.
O Governo abre mão de R$1 bilhão, mas receberá R$2 bilhões.
Estudo realizado pelo Deputado Eduardo Paes, do
PSDB ﬂuminense, demonstra que até o ﬁnal de 2006 a
arrecadação adicional vai, na verdade, ocasionar muito
desemprego. Em vez de criar os 10 milhões de postos
de trabalho prometidos durante a campanha eleitoral,
o Governo jogará na rua ou na informalidade quase
187 mil empregados.
Note-se ainda – já estou ﬁnalizando, Sr. Presidente – que a maioria dos aumentos de tributos, sendo principalmente de contribuições, favorece o próprio
Governo Federal. Enquanto isso, as prefeituras perderão receita de ISS, porque os prestadores de serviço
serão as vítimas da Medida Provisória nº 232.
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Esse é um detalhe importante na Medida Provisória nº 232. A área de ISS, de prestadores de serviços, é de competência dos Municípios. Ao avançar na
tributação aos prestadores de serviço, o Governo está
adentrando em uma área de tributação que não a sua,
conforme previsto na Constituição de 1988.
Assim como a derrama se valeu do autoritarismo
colonizador para extorquir o minerador, o atual Governo usa igualmente de arbítrio para extinguir o direito
do contribuinte à defesa e ao contraditório. A medida
provisória esvaziou o Conselho de Contribuintes, e as
empresas credoras de tributos arrecadados indevidamente só terão como alternativa padecer na morosidade de processos judiciais contra a União.
Pior ainda, a Medida Provisória nº 232 restabeleceu dispositivo do Regime Militar para punir antes
de julgar ao impedir que as empresas com débitos
não garantidos junto à União e à Previdência Social
distribuam boniﬁcações e participação de lucro a sócios e cotistas.
Vejam, esse era um dispositivo utilizado na época
do Regime Militar!
O Fisco é agora todo-poderoso e contra ele não
há salvação! Mas o maior prejuízo social vem mesmo
do cataclismo formado pelos três maiores exageros
cometidos pelo atual Governo: primeiro, a ganância
de tributos sobre a classe média, os assalariados e
as pequenas empresas; segundo, a alta de juros; e
terceiro, o super-superávit.
E para que tanto dinheiro no cofre? Para realizar
obras não é! Apesar dos R$8 milhões arrecadados
neste ano com a Cide, o Governo Federal investiu apenas R$1,8 milhão em nossas estradas, que continuam
esburacadas e a matar motoristas e passageiros. Nas
rodovias federais, somente no Carnaval morreram 148
pessoas e ﬁcaram feridas 1.395 – um número maior
que o do Carnaval de 2003.
O meu Estado, Minas Gerais, onde as estradas
federais somam a maior malha do País, bate sucessivos recordes de tragédia: nesse último feriado houve
374 acidentes com 20 mortos.
Evidentemente, esse número poderia ser muito
menor se tivéssemos estradas em melhor condição.
Basta citar o exemplo do Estado de São Paulo, que,
com o dobro da população do Estado de Minas Gerais, contabilizou um terço desse número de acidentes.
Isso não signiﬁca que os motoristas paulistas sejam
melhores, mas as estradas de São Paulo, na grande
maioria entregues à iniciativa privada, sob o regime de
concessão, estão em melhores condições.
Aplicar em outras ações governamentais também
não é o destino de tanto dinheiro. O estudo de Afonso
e de Érika mostra que a maior parte do excesso de
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arrecadação vem sendo usada no serviço da dívida e
no pagamento dos benefícios do INSS e outros, não
para custear a saúde e a educação nem para investir
em serviços e obras – os quais, diz, recebem “uma
das piores taxas de investimento público do mundo,
especialmente em infra-estrutura”.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Já estou terminando, Sr. Presidente. Peço um
pouco de paciência por se tratar do primeiro pronunciamento que faço na qualidade de Presidente do meu
partido, PSDB.
Por isso é que, referindo-me ainda a meu Estado,
o jornal Hoje em Dia denunciou neste domingo que
Minas Gerais está sujeito a “apagões” por causa de
atrasos em investimentos federais no setor elétrico.
A esse propósito, apresentei ainda no ﬁm do ano
passado um requerimento para que façamos um convite à Ministra Dilma Rousseff para que S. Exª venha ao
Senado expor os resultados iniciais, as perspectivas
do novo programa energético.
O Planalto prefere permanecer, entretanto, no
palanque! E, quando aplica dinheiro que sobra do superávit, gasta consigo mesmo em vez de produzir resultados concretos para o desenvolvimento do País.
O programa Primeiro Emprego, tão alardeado na
campanha eleitoral de 2002, não passa de peça retórica do museu do marketing oﬁcial. Os repasses de
programas federais para os Estados, como o Fundo
Penitenciário, são feitos a conta-gotas. Em contraposição, o Diário Oﬁcial da União publica seguidas autorizações de gastos que não são prioritários.
A lista de despesas dessa ordem é enorme e
amplia-se a cada dia. Podem-se citar: o uso exagerado dos cartões de crédito corporativo, cujas despesas
já somaram quase R$17 milhões apenas no Planalto e poderão ser ampliadas a um grande número de
funcionários; a criação de órgãos, como a Secretaria
Nacional da Juventude, para exercer funções de repartições já existentes; as contratações de serviços de
terceiros cada vez maiores – e como o PT criticava a
contratação de terceiros! Entretanto, vem aumentando
o número dessas contratações.
Isso sem contar a aquisição perdulária do chamado “AeroLula” – avião importado, de quase US$57
milhões, que poderia muito bem ser substituído por
uma aeronave Embraer, para gerar empregos e até
mais impostos.
Veja bem, Sr. Presidente, não critico a aquisição
do avião. Sei muito bem que o avião antigo era obsoleto. Critico a opção por um avião importado quando
se poderia prestigiar a indústria, a tecnologia brasi-
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leira, e gerar empregos no Brasil. Aliás, é necessário
que haja uma explicação: na primeira viagem do Presidente à Suíça, o avião teve que fazer uma escala
em Natal, e uma das justiﬁcativas da compra do avião
estrangeiro era a sua autonomia, o fato de que não
precisava fazer escala, enquanto o avião da Embraer
precisava fazê-la.
Ou seja, Sr. Presidente, o superávit arrasa os
contribuintes e preserva os gastos governamentais.
A gastança, o desperdício e o empreguismo são o
outro lado da moeda da ineﬁciência da gestão administrativa.
Dá para se supor o quanto restará de prejuízos e
danos no interior da administração federal, quando forem embora os milhares de ocupantes despreparados
que lotam os cargos de uma máquina muito inchada.
Ao aparelharem o Estado brasileiro, eles se mostram
menos afeitos às coisas da República e mais às do
partido, ao qual servem com contribuições mensais
generosas e com empenho eleitoral.
Possivelmente por esse motivo, deve ter ocorrido
ao Governo a singular e esdrúxula idéia de, em breve,
reservar alguns lugares também na diplomacia brasileira
para pessoas sem o tradicional e alto preparo que, até
agora, se exigia dos proﬁssionais do Itamaraty.
A inépcia que grassa em diversos núcleos do Governo e que causa a queda de ponte em rodovia mal
cuidada ameaça, pois, agora uma das nossas mais
reconhecidas instituições.
Isso explica a série de atos pequenos, como
a abolição do idioma inglês como prova eliminatória
para ingresso na carreira diplomática; a cassação, na
Biblioteca do Itamaraty, dos livros do ex-Ministro Celso Lafer, que serviu ao Governo do PSDB; o expurgo
de fotograﬁas de diplomatas do Império; e a ausência
injustiﬁcável do Brasil na celebração dos 60 anos da
extinção do campo de concentração de Auschwitz, na
qual estiveram presentes 40 Chefes de Estado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essas críticas, o nosso Partido está credenciado a fazê-las, quer
pela credibilidade que tem auferido no Congresso, em
seus governos na Presidência da República e nos governos estaduais e municipais, quer pelos resultados
das urnas nas últimas eleições.
Naturalmente, com as eleições que breve se aproximarão, os posicionamentos e atitudes que tomamos
no passado e mantemos no presente deixarão cada
vez mais claras para a opinião pública as diferenças
entre o nosso partido e especialmente o PT.
O PSDB coleciona vitórias e aceitação pública em
todo o Brasil! Por isso, não temo prever que o Partido
terá da população brasileira um apoio cada vez maior,
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levando-o a um futuro de novas conquistas e realizações concretas e de interesse do País.
Não falta a nossos militantes e líderes, convictos
e coerentes, o compromisso com a unidade e a coesão do Partido, que vamos buscar fortalecer ainda
mais. E não é exagero dizer que nossa sigla é a que
conta com o maior número de expoentes de qualidade para administrar Estados e Municípios – como já
vem fazendo – e para voltar a governar o Brasil, “a
favor do Brasil”.
Sr. Presidente, reitero que a nossa Oposição continuará sendo crítica, ﬁrme e sempre madura, feita no
interesse maior do Brasil.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Azeredo, o Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana,
1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Mesa agradece ao eminente Senador Eduardo
Azeredo, novo Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira em nosso País. Por essa razão S.
Exª fez um apelo à Mesa para que tivesse um tempo
maior para se manifestar. No entanto, apelo aos Srs.
Senadores inscritos que colaborem com a Mesa, a
ﬁm de que tenhamos absoluta obediência ao tempo
regimental da fala de cada um para que todos possam
aproveitar melhor a oportunidade de expor suas idéias
e fazer um debate a favor do Brasil.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Leonel
Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou inscrito
para uma comunicação inadiável, mas ﬁz uma permuta com o Senador Flexa Ribeiro por ter uma audiência
agendada para as 11 horas com o Ministro da Agricultura. E gostaria de falar após o Senador José Jorge,
em respeito a S. Exª, pela Liderança da Minoria.
Aproveito para pedir escusas ao meu amigo Senador Paulo Paim e repito que tenho uma audiência marcada com o Ministro da Agricultura e com o Presidente da ADVB, Giancarlo Tomelin, que está em Brasília.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª cumprirá os requisitos regimentais de trazer
a delegação do Líder por escrito e será atendido na
forma do Regimento.
Com a palavra, por 20 minutos, o eminente Senador José Jorge.
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O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois de diversas ações
empreendidas pelo Governador Jarbas Vasconcelos,
encontra-se prestes a ser anunciada a implantação de
uma reﬁnaria de petróleo em Pernambuco. O empreendimento, a ser instalado no porto de Suape, é uma
parceria entre a Petrobras e a estatal venezuelana de
petróleo, PDVSA.
Desde o seu primeiro mandato, o Governador
Jarbas Vasconcelos tem tomado todas as iniciativas
no sentido de viabilizar a instalação da reﬁnaria. A
opção da PDVSA e da Petrobras decorre da adequação das questões técnicas e de infra-estrutura que o
Estado de Pernambuco oferece. Já em novembro de
2002, o Vice-Governador, Mendonça Filho, esteve em
Caracas para presenciar a assinatura de um protocolo de intenções para a instalação de uma reﬁnaria no
Estado. Em abril de 2003, o Governo do Estado e a
PDVSA assinaram protocolo de entendimento, juntamente com a Petrobras.
A reﬁnaria é um projeto de US$2 bilhões e deverá
criar milhares de empregos diretos e indiretos. A capacidade de reﬁno prevista é de 200 mil barris diários de
petróleo, com a criação imediata de dez mil empregos
durante a construção.
Ter uma instalação de reﬁno de petróleo em Pernambuco é um sonho de quase 60 anos do Estado. Desde os anos 90, pelo menos três empresas estrangeiras
se mostraram interessadas em instalar a reﬁnaria em
Pernambuco. Além da PDVSA, manifestaram interesse
a coreana Samsung e a Petróleo de Portugal.
Segundo sugestão do Presidente venezuelano
Hugo Chávez, a reﬁnaria poderá tomar o nome de general pernambucano Abreu e Lima, que lutou ao lado
de Simon Bolivar pela independência da Venezuela.
Durante sua visita ao Brasil, em abril de 2003, Hugo
Chávez declarou sua preferência pela localização:
“Gostaria muito que fosse, aqui em Pernambuco”, declarou o Presidente venezuelano.
O ranking da Petroleum Intelligence Weekly informa que a PDVSA é a segunda maior empresa do
mundo, com reservas de 77 milhões de barris de petróleo, e tem atuação em diversos países da América
Latina, Estados unidos e Europa.
A decisão de implantar uma reﬁnaria em Pernambuco teria como base estudos da PDVSA e da Agência Nacional do Petróleo. Por esses estudos, em 2010
o Brasil terá um déﬁcit de 610 mil barris diários, e a
maior carência estaria nas regiões Norte e Nordeste,
com 330 mil barris diários.
As vantagens oferecidas por Pernambuco são
muitas de ordem logística, já que 80% do consumo
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do Nordeste estão num raio de 800 quilômetros. Além
disso, temos a infra-estrutura do porto de Suape e o
acordo do Governo estadual com um investidor privado, que é a Renor – Reﬁnaria do Nordeste.
Portanto, Sr. Presidente, na realidade, essa questão da reﬁnaria de petróleo em Pernambuco é um tema
que já vem sendo tratado há muitos anos. Muitos movimentos foram realizados para que a Petrobras decidisse construir uma reﬁnaria no Nordeste, e diversos
Estados se mobilizaram para reivindicar a construção
dessa reﬁnaria em seu território. É evidente que cada
Estado tem seus argumentos – uns de que são produtores de petróleo, outros de que são consumidores,
outros de que estão mais bem localizados – e cada
um deles tem uma infra-estrutura que permitiria fazer
tal reivindicação.
Acontece que há até cerca de cinco ou seis anos,
quando foi aberto o mercado de petróleo no Brasil, a
localização de uma reﬁnaria era uma decisão, vamos
dizer, política, porque vinha da Petrobras, que tinha,
como se sabe, até há pouco tempo, o monopólio do
reﬁno de petróleo no Brasil. À exceção de algumas
reﬁnarias, como a de Manguinhos, que existiam na
realidade antes de a Petrobras ter esse monopólio, as
demais reﬁnarias de petróleo do Brasil são todas de
propriedade da Petrobrás. Na época existia um monopólio de petróleo, que incluía o reﬁno. Com a aprovação
da nova Lei do Petróleo, da Emenda Constitucional
que abriu o mercado de petróleo, não existe mais esse
monopólio de reﬁno no Brasil, que, evidentemente, foi
quebrado, e, portanto, a decisão de construir uma reﬁnaria e sua localização vai depender muito mais de
fatores do que políticos, de infra-estrutura. Sob este
ponto de vista, na prática, o monopólio de reﬁno ainda existe, porque até agora, depois que foi aberto o
mercado, não foi construída nenhuma reﬁnaria nova
no Brasil. A capacidade de reﬁno já está praticamente
toda tomada. Nos últimos anos houve uma diminuição
do crescimento do consumo, por causa de um crescimento econômico baixo, e o consumo de petróleo
não aumentou na medida do necessário, inclusive na
medida do necessário para um processo de desenvolvimento mais rápido. Mas de qualquer maneira essas
reﬁnarias não foram construídas.
Qualquer empresa estrangeira que vier ao Brasil
investir na construção de uma unidade de reﬁno terá
que ter uma participação da Petrobras, até mesmo para
minimizar os riscos, já que a Petrobras é, pode-se dizer,
monopolista na área de reﬁno, por deter praticamente
mais de 90% da produção de petróleo no Brasil.
Então, durante algum tempo, o Governo do Estado
de Pernambuco vem tentando, juntamente com algumas empresas estrangeiras, fazer a construção dessa

Sexta-feira 18

117

01133

reﬁnaria em Pernambuco. Como citei, a candidata, agora, a construir essa reﬁnaria é a PDVSA, que assinou
um contrato com o Governo de Pernambuco, com a
participação da Petrobras, para que essa reﬁnaria seja
feita em Pernambuco, pela PDVSA, com associação
da Petrobras e de outros parceiros privados.
É de se ressaltar que, na realidade, o fato de
construir uma reﬁnaria de petróleo em Pernambuco,
através da PDVSA, não impede que outras empresas
estrangeiras ou nacionais, em convênio com a Petrobras, possam construir reﬁnarias em outros Estados,
até porque se espera que, num prazo de dez anos,
no Brasil haja um déﬁcit de reﬁno de cerca de 600 mil
barris por dia, o que signiﬁcaria a construção de três
ou quatro reﬁnarias de grande porte especializadas
inclusive em reﬁno de diesel, isto é, cujo produto ﬁnal
seja mais diesel do que gasolina, porque o que acontece é que as nossas reﬁnarias são produtoras mais
de gasolina do que de diesel, quando, na realidade,
o diesel...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Em breve.
O Sr. Antonio Caros Valadares (Bloco/PSB – SE)
– Em seguida, gostaria que V. Exª também me concedesse um aparte.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Concederei
aos dois.
O diesel aqui, no Brasil, tem um consumo superior à produção brasileira e a gasolina, um consumo
inferior. Então, o que acontece? O Brasil é importador
de diesel e exportador de gasolina. Assim, as novas
reﬁnarias são necessárias, porque a capacidade de
reﬁno já está tomada em mais de 90%, exatamente
para permitir que se façam reﬁnarias especializadas,
quando possível, em produzir mais diesel do que gasolina para que o Brasil não precise exportar gasolina
e importar diesel, como faz atualmente.
Concedo um aparte ao Senador Valadares, que
havia solicitado antes. Em seguida, concederei a palavra ao Senador Mão Santa.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Senador José Jorge, quero parabenizá-lo por
trazer a este Senado questão tão importante como
esta relacionada com a capacidade de reﬁno do Brasil
e a possibilidade e a perspectiva da instalação de uma
nova reﬁnaria no Nordeste do Brasil. De fato, o Governo
brasileiro assinou, recentemente, na Venezuela, com
a presença do Presidente da República e do Presidente da Petrobras, um protocolo de intenções com a
PDVSA, estatal da Venezuela que cuida do petróleo,
em que ﬁcou acordado que a Petrobras instituiria um
grupo de trabalho a ser coordenado pelo Dr. Paulo Ro-

Índice Onomástico

118

01134

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

berto, Diretor de Abastecimento da empresa, visando
justamente levantar os dados, as informações e os
projetos em elaboração não só no Nordeste como em
outras partes do Brasil que se voltam para a instalação
de uma nova reﬁnaria no Brasil. Trata-se de uma reﬁnaria com capacidade de produção de 150 mil barris
diários, que, na sua fase de construção, gerará de 10
mil a 15 mil empregos e que contribuirá decisivamente
para a alavancagem do desenvolvimento de qualquer
Estado onde essa usina venha a ser instalada. Estive
recentemente com o Presidente da Petrobras no Rio
de Janeiro, o Dr. José Eduardo Dutra, sergipano, exSenador da República, que me disse que não há, até
o presente momento, nenhuma decisão da Petrobras a
esse respeito, mas apenas a constituição de um grupo
de trabalho que tem 45 dias para divulgar para o povo
da Venezuela, de acordo com aquele protocolo, as perspectivas com relação à instalação dessa indústria e as
informações sobre a demanda de derivados, a oferta de
petróleo e outros fatores importantes, como logística,
porto, estrada, energia elétrica, água, abastecimento.
Enﬁm, todos esses fatores serão levados em conta
para a localização de uma indústria. Por isso, é legítimo
que o Nordeste reivindique uma usina, uma vez que a
região é grande produtora de petróleo e grande consumidora de óleo diesel e de gasolina. Depois que uma
usina foi instalada na Bahia, não temos notícia de que
outra tenha sido instalada em Sergipe, Pernambuco,
Alagoas ou Ceará. Todos esses Estados reivindicam
a instalação de uma usina. Espero que nos unamos,
em primeiro lugar, para que ela seja instalada no Nordeste. Quanto à sua localização, devemos deixar que
os fatores contributivos para a sua instalação, como
problemas de consumo e de oferta, sejam levados em
conta. Problemas técnicos deverão ser analisados, e
não problemas políticos. No que se refere à política,
Pernambuco é mais forte que Sergipe, Ceará é mais
forte que Sergipe.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Devem ser observados outros fatores. V. Exª
tem razão. O problema político não será evidenciado
na escolha da localização dessa reﬁnaria. E que outros Estados, além daquele que for escolhido, sejam
contemplados com outras usinas. Agradeço a V. Exª
o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Mesa pede licença ao nobre orador, Senador José
Jorge, para solicitar aos nobres Senadores que atendam
ao tempo regimental de dois minutos por aparte.
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O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado, Presidente.
V. Exª tem razão, Senador Valadares. Os fatores
técnicos devem ser levados em conta, principalmente
porque a decisão não vai ser só da Petrobras. A Petrobras vai ter que fazer acordo com empresas privadas,
que certamente analisarão mais o fator técnico que o
fator político.
Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José
Jorge, neste momento em que Pernambuco tem o
Presidente da República, o Presidente da Câmara e
V. Exª na tribuna, quero dar o testemunho de que V.
Exª é o melhor de todos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª foi Ministro no momento mais difícil do apagão e resolveu
o problema. Nós, do Piauí, somos agradecidos pela
sua inteligência.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Mas quero fazer
um protesto: o PT, embora tenha um Senador presidindo a sessão no momento, continua míope. O Piauí
está disputando essa reﬁnaria. V. Exª, que estudou, que
não pertence ao PT e que compreende as coisas, tem
estudos técnicos. Atentai bem para que chegue à sua
mente o mapa do Brasil: no sul do Piauí há uma cidade
chamada Paulistana. Há uma tese que defende que
um porto necessita do desenvolvimento das vias férreas, que estão bem próximas de Paulistana, vindas do
Maranhão e do Pernambuco, e que levam o progresso
ao interior. Foi isso que moveu Juscelino Kubitschek,
iluminado, e não o pobre do Lula. Ele não faria nunca
Brasília. Paulistana daria despesa, mas Paulistana, no
sul do Piauí, é eqüidistante de todas as necessidades
do reﬁno, de Boa Vista, em Roraima, do Amapá, de
São Luiz, de Fortaleza, de Natal, de Aracaju e do seu
Recife. Defendemos e tentamos acordar que esse é
um problema de desenvolvimento. A Petrobras não
precisaria buscar dinheiro com Chávez não, pois ela
tem dinheiro demais e está mal administrada pelo PT,
está gastando com supérﬂuo. Nós, que conhecemos
o mundo, sabemos que essa é a gasolina mais cara
do mundo. Se a Petrobras gastou dinheiro com a Mangueira, por que ela não teria dinheiro suﬁciente para
interiorizar e garantir a integração com uma reﬁnaria
no sul do Estado do Piauí, em Paulistana?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado, Senador. V. Exª levantou um ponto sobre o qual
farei outro pronunciamento, sobre as despesas excessivas da Petrobras. Ela dobrou o faturamento porque o

Índice Onomástico

FEVEREIRO 2005
Fevereiro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

preço do petróleo aumentou e dobrou o seu orçamento de publicidade, o que é um absurdo. O Presidente
da Petrobras declarou – eu o vi pela televisão – que
gastou R$3,5 milhões para um desﬁle de uma hora e
vinte minutos da Mangueira, que poderia ser viabilizado de outras formas. Ele falou que “cada tostão gasto
na Mangueira foi muito bem gasto”. Porque não foi do
seu bolso, evidentemente.
Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Serei rápido,
para não roubar o precioso tempo do seu importante
discurso. Acredito que V. Exª venceu o apagão porque
tem luz própria. Sem dúvida nenhuma, Deus ilumina o
seu caminho e tem demonstrado isso nos pronunciamentos que V. Exª faz da tribuna.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Cumprimento
V. Exª, porque hoje sabemos que o reﬁno do petróleo
e o seu transporte encarecem os seus derivados em
várias regiões do País. O Nordeste, acredito, sofre com
a diﬁculdade de transporte por oleodutos, por navio ou
por outro meio.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – A maior parte
do transporte é feita por navio.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – No Amazonas, criaram a reﬁnaria, mas houve a discussão se
o transporte seria feito por balsa ou por oleoduto. É
uma política difícil de ser resolvida, porque não pode
haver interesse político-partidário. Há que se observar
a infra-estrutura necessária à economia do País, principalmente na área de energia. Essas parcerias que
surgem por credibilidade do Brasil no exterior, sobre
cuja importância V. Exª fala, não precisam de decisão
política, mas de decisão técnica e de capital aportado para que se desenvolvam o mais rápido possível.
Parabéns, Senador. Espero que tenha sucesso nesta
sua luta, porque Pernambuco é bem dirigido.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado.
Concedo o aparte ao nobre Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Nobre Senador
José Jorge, V. Exª realiza um trabalho competente no
Senado Federal, mercê de suas qualidades de homem
público experiente e dotado de muitas qualidades cívicas. Gostaria de iniciar minhas palavras com elogios
ao discurso de V. Exª, mormente por tratar de um assunto que diz respeito ao Nordeste e, de modo especial, a Pernambuco. Em primeiro lugar, estamos muito
otimistas quanto à deﬁnição favorável ao Nordeste no
que diz respeito à nova reﬁnaria para o nosso País.
O Nordeste reclama essa reﬁnaria há pelo menos 40
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anos. Estudos da Petrobras na década 50, 60 sempre
apontavam para a possibilidade de uma reﬁnaria no
Nordeste – perdoem-me insistir em um ponto mais
especíﬁco – que deveria se situar em Pernambuco,
porque a sua localização geográﬁca o coloca muito
próximo de todos os Estados do Nordeste. Num raio
de relativa pequena distância, essa reﬁnaria cumpriria o papel muito importante de distribuir não só petróleo, mas, também, os seus derivados. Daí por que
quero cumprimentar V. Exª pela iniciativa do discurso
e dizer que estamos na expectativa de que essa decisão se materialize, respondendo, assim, a uma antiga demanda não só de Pernambuco, mas, também,
do Nordeste. Em segundo lugar, que ela seja sediada
em Pernambuco, Estado que se preparou para tanto,
construindo, inclusive, o Porto de Suape, que já tem
um terminal de distribuição de granéis líquidos, e que,
conseqüentemente, pela sua localização geográﬁca, é
o mais habilitado a sediar tal empreendimento. Meus
cumprimentos a V. Exª.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Nobre Senador, agradeço a V. Exª.
Sr. Presidente, vou encerrar para cumprir o tempo, porque noto que V. Exª está começando a ﬁcar
preocupado.
Antes, contudo, quero lembrar que a Sr. Ministra
Dilma Rousseff, quando acompanhou o Presidente
Lula à Venezuela, declarou que a nova reﬁnaria da
Petrobras ﬁcará em Pernambuco.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Sr. Senador José Jorge, essa declaração foi
desmentida pela Ministra.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Deve ter sido
por pressão de alguém, quem sabe de Sergipe, mas
S. Exª fez essa declaração.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Não falei com S. Exª. Não vejo a Ministra há
cerca de seis ou sete meses.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – A Ministra fez
essa declaração, se depois desmentiu...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Não existe nenhuma deﬁnição; muito embora
não sejamos contra uma reﬁnaria no Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT-AC)
– A Mesa faz um apelo ao nobre Senador Antonio Carlos Valadares, porque é necessário que o orador lhe
conceda o aparte para que V. Exª possa se manifestar,
apesar da amizade e da vida nordestina que os une.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Está registrado aqui que a Ministra desmentiu posteriormente essa
declaração, mas a mídia noticiou. Nós Parlamentares
sabemos que os jornais muitas vezes noticiam decla-
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rações nossas sem que tenhamos dito. Às vezes acontece com um ou dois, mas nunca com todos.
Quando a Srª Ministra fez essa declaração, o
Ministro Humberto Costa – que é Ministro da Saúde
e não tem nada a ver com essa questão do petróleo
– estava presente. S. Exª foi à Venezuela.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Quando há
qualquer anúncio positivo para Pernambuco, Senador
Jefferson Peres, sempre se leva o Ministro Humberto Costa, porque S. Exª é futuro candidato do PT ao
Governo do Estado. Então, se o Ministro estava lá,
dá para desconﬁar. Não precisa ser Sherlock Holmes
para saber que queriam dar algum anúncio positivo
para Pernambuco. Fizeram, mas depois tiveram de
desmentir, por pressão desse ou daquele.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Vou terminar,
Sr. Presidente. V. Exª pode esperar mais trinta segundos, pois o mundo não vai se acabar.
Essa decisão será tomada em conjunto com os
investidores privados, no caso a PDVSA e a Renor.
Esperamos que seja uma decisão técnica, para que a
reﬁnaria realmente se localize em Pernambuco.
Muito obrigado.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço ao nobre Senador José Jorge e reitero
aos Colegas Senadores a observância ao tempo regimental, para o aproveitamento de todos os oradores
inscritos.
Concedo a palavra à Senadora Ideli. Depois, ouviremos o Senador Heráclito Fortes.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, como o Senador Paulo Paim desistiu de
usar a palavra para comunicação inadiável, gostaria
de me inscrever no lugar de S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª está inscrita na forma regimental.
Ouço o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, levanto
uma questão de ordem sobre um fato que considero
da maior gravidade.
Hoje, os jornais noticiam que ontem foi ouvido,
pela Justiça uruguaia, o famoso Comendador mato-
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grossense que se encontra preso no Uruguai, respondendo por vários crimes.
A minha indagação a V. Exª, Sr. Presidente, prende-se ao fato de que a CPI do Banestado foi encerrada
pelo seu Presidente. Houve contestação dessa decisão,
e o PT recorreu ao Supremo.
Estava eu, nesse momento, respondendo pela
Mesa do Senado no recesso parlamentar e determinei
imediatamente que toda a documentação fosse lacrada.
Ato contínuo, vem a comunicação da Justiça uruguaia
marcando a oitiva do Comendador. Como a CPI não
tinha mais poder para indicar um membro, sugeri à
Mesa que fosse enviado a Montevidéu o Corregedor
do Senado, que também participava da Comissão, não
na condição de membro, mas de Corregedor do Senado Federal, para que lá fosse ouvido. Qual a surpresa
minha? Os jornais noticiam que participaram dessa
oitiva o Relator, Deputado José Mentor, o Deputado
Valverde e a Senadora Serys Slhessarenko; portanto,
uma comissão partidária, composta de três integrantes
do PT, em nome de uma comissão extinta.
A minha preocupação, Sr. Presidente, é a de que
isso não se transforme em falsidade ideológica. Esse
fato é da maior gravidade, e a minha indagação à Mesa
é quanto a como se procederam essas autorizações,
porque trata-se de algo incomum. Recursos públicos,
recursos do Senado e da Câmara foram gastos, usados em uma missão indevida, porque, com a Comissão
extinta, ninguém poderia ser designado.
Aliás, o Presidente da Comissão, que acaba de
chegar, o Senador Antero Paes de Barros, poderia
esclarecer se indicou, se autorizou, se tomou conhecimento, e, se o fez, o fez também indevidamente, pois
a Comissão foi extinta por S. Exª.
Levanto essa questão de ordem e peço a V. Exª,
dentro do possível, esclarecimentos sobre o ocorrido.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço ao eminente Senador Heráclito Fortes a
apresentação de um problema, sem dúvida alguma,
relevante para o Senado.
A Mesa entende que não se constitui questão
de ordem em si, mas, pela relevância do tema e em
atenção a V. Exª, se sente no dever de se manifestar
no momento oportuno sobre a questão.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, a questão de ordem tem sentido. Minha
intenção é saber quem custeou a viagem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A questão de ordem tem que ser sobre assuntos relativos ao Regimento ou tratadas no momento. Contudo,
trata-se de assunto de relevância que impõe manifestação da Mesa do Senado. V. Exª tem esse direito e
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será devidamente atendido com a resposta da Mesa
quanto à uma ocorrência que V. Exª julga grave e que
preﬁro não fazer juízo de valor neste momento.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V.
Exª há de convir que sair do território nacional sem
autorização do Senado Federal é matéria questionável regimentalmente, porque se trata de descumprimento da lei.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço a V. Exª
Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, também aqui cumprimento o nosso
empresário Giancarlo Tomelin, Presidente da ADVB,
de Santa Catarina. Daqui a pouco teremos uma audiência com o Ministro da Agricultura.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mal se inicia o ano legislativo de 2005, já é forçoso abordar um
tema difícil e recorrente; um tema que tem ocupado
e, ao que parece, ainda muito deverá ocupar a atenção desta Casa.
A execução da Lei Orçamentária Anual referente
ao exercício de 2004, em especial quanto às emendas
de Bancadas, foi tratada pelo Governo, tal como no
ano de 2003, como uma peça de ﬁcção administrativa,
peça protagonizada pelo desrespeito aos Parlamentares. O Governo Federal não respeitou as emendas
dos Parlamentares. Isso vem acontecendo a cada ano
que passa.
É impressionante os atos de favorecimento político aos aliados do Governo, de clientelismo claro e
incontestável.
No balanço das autorizações orçamentárias,
temos que as emendas parlamentares foram liquidadas em cerca de 53% na média, índice que, como se
vê, mal ultrapassou a metade dos valores constantes
da lei. Confesso que chego a ter uma ponta de inveja
cívica da valorosa Bancada do Estado do Acre, que
logrou obter índice de 66%, ou dos Parlamentares do
Piauí que, vendo executados 64% do valor de suas
emendas, podem considerar-se, sem a menor sombra de ironia, verdadeiramente bem-sucedidos face
ao panorama geral.
Não é o caso do Senador Mão Santa ou do Senador Heráclito Fortes, que reclamam constantemente da não liberação de suas emendas. No entanto, o
Governador do Piauí tem conseguido, por meio dos
Parlamentares do PT, a liberação de suas emendas.
O mesmo não posso dizer com relação às emendas destinadas ao meu Estado, Santa Catarina, cujo
percentual de execução, de 35,7%, foi um dos meno-
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res entre os registrados pelos Estados da Federação,
abaixo até mesmo da vergonhosa média nacional.
Sr. Presidente, Santa Catarina obteve o quinto
lugar em exportação, o sétimo em arrecadação no
Brasil. No entanto, não encontra o devido respeito por
parte do Governo Federal. O Governador Luiz Henrique da Silveira não tem medido esforços para elogiar
o Governo Lula e se colocar à disposição, fazendo com
que o PMDB participe da base governista. E como
explicar tal quadro? Que alegações traria a Liderança
do Governo que soassem justas o suﬁciente, críveis o
suﬁciente, para fundamentar a verdadeira perseguição
que faz o Governo Federal às Bancadas que não se
aliam automaticamente aos interesses do Executivo?
Por que apresentam as emendas catarinenses índices
de liberação da ordem de 35%?
Cito outro exemplo: por que a execução das emendas apresentadas pela ilustre Bancada do Rio de Janeiro, um Estado relevante no contexto da Federação,
sequer atingiu a marca dos 30%?
As justiﬁcativas, é certo, não podem vir da alegação de falta de recursos, uma vez que a arrecadação
federal bate recordes históricos, crescendo muito além
dos índices da inﬂação, até mesmo mais do que as despesas de custeio da máquina governamental, inchadas
pela criação de milhares de novos cargos de conﬁança; máquina governamental que devora mais e mais
recursos da sociedade, sem a ela nada devolver.
Sr. Presidente, solicito que seja dado como lido o
restante do meu pronunciamento por ter se esgotado
o meu tempo. Todavia, ressalto que tivemos emendas
no valor de quase R$5 milhões, em relação às quais
não conseguimos obter êxito. No tocante às outras
emendas, encaminhadas para diversos setores dos
Ministérios, também não logramos êxito. Não posso,
no entanto, no mesmo tom, reclamar do Ministério do
Turismo, que tem nos recebido com respeito e atendido em parte nossas emendas.
Assinalo também que Santa Catarina não tem
recebido os recursos que lhe são de direito, nem recebido atenção do Governo Federal. No entanto, Parlamentares do Governo Estadual e o próprio Governador
Luiz Henrique da Silveira, mesmo não recebendo os
recursos que nos são devidos, seguidamente, estendem as mãos e elogiam o Governo.
Está na hora de o Governo de Santa Catarina
dar um basta nisso e fazer com que o Governo do
PT, o Governo Lula, também respeite Santa Catarina
e passe a liberar as emendas do Srs. Parlamentares,
principalmente o que é de direito do nosso Estado, já
que somos o sétimo Estado em arrecadação e o quinto em exportação.
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Estou aqui protestando em nome de nosso Estado e pedindo o respeito do Governo do PT ao Estado
de Santa Catarina.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR LEONEL PAVAN.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, mal se inicia o ano legislativo de 2005, já é
forçoso abordar um tema difícil e recorrente; um tema
que tem ocupado e – ao que parece – ainda muito deverá ocupar a atenção desta casa.
A execução da Lei Orçamentária Anual referente
ao exercício de 2004, em especial quanto às emendas
de bancadas, foi tratada pelo Governo, tal como no
ano de 2003, como uma peça de ﬁcção administrativa,
peça protagonizada pela hipocrisia do Governo Lula,
que se vem esmerando, até o momento, em fazer do
Orçamento Federal um conjunto impressionante de
atos de favorecimento político aos seus aliados; de
clientelismo claro e incontestável.
No balanço das autorizações orçamentárias, temos que as emendas parlamentares foram liquidadas
em cerca de 53%, na média do Brasil, índice que, como
se vê, mal ultrapassou a metade dos valores constantes da Lei. Confesso que chego a ter uma ponta de
inveja cívica da valorosa bancada do Estado do Acre,
que logrou obter índice de 66%, ou dos parlamentares do Piauí que, vendo executados 64% do valor de
suas emendas, podem considerar-se – sem a menor
sombra de ironia – verdadeiramente bem-sucedidos,
face ao panorama geral.
O mesmo não posso dizer com relação às emendas destinadas ao meu Estado de Santa Catarina, cujo
percentual de execução, de 35,7, foi um dos menores
entre os registrados pelos Estados da Federação, abaixo até mesmo da vergonhosa média nacional.
Como se poderá, Sr. Presidente, explicar tal quadro? Que alegações traria a Liderança do Governo
que soassem justas o suﬁciente, críveis o suﬁciente,
para fundamentar a verdadeira perseguição que faz
o Governo Federal às bancadas que não se alinham
automaticamente com os interesses do Executivo? Por
que apresentam as emendas catarinenses índices de
liberação da ordem de 35%? Por que, para citar outro exemplo, a execução das emendas apresentadas
pela ilustre bancada do Rio de Janeiro, um estado
relevante no contexto da Federação, sequer atingiu a
marca dos 30%?
As justiﬁcativas, é certo, não podem vir da alegação de falta de recursos, uma vez que a arrecadação federal bate recordes históricos, crescendo muito
além dos índices da inﬂação; crescendo até mesmo
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mais do que as despesas de custeio da máquina governamental, inchadas pela criação de milhares de
novos cargos de conﬁança; máquina governamental
que devora mais e mais recursos da sociedade, sem
a ela nada devolver.
É esta, então, Srªs e Srs. Senadores, a face
exposta da tragicomédia em que foi transformada a
gestão do Orçamento da República: privilégios para
os aliados; privilégios para os conformados às exigências do Palácio do Planalto. E o privilégio, pasmem, é
o privilégio de ver cumprido aquilo que a Lei já determinara; aquilo que a Lei já exigira!
O Orçamento, bem sabe o Senhor Presidente
da República, é um acordo negociado em âmbito de
governo, é uma construção política, portanto; e corporiﬁca, intrínseca e legitimamente, uma função básica
de Estado. Não é legítimo, assim, que o governo o
use para discriminar aquelas bancadas que, por força da vontade popular, se constituíram na oposição
a ele, ou aquelas populações que decidiram fazer-se
representar por outro partido que não o Partido dos
Trabalhadores.
As emendas não liberadas para Santa Catarina,
Srªs e Srs. Senadores, visavam, entre outros ﬁns, à
estruturação de unidades de atenção especializada
em Saúde, à melhoria das condições sanitárias nos
municípios, ao incremento das atividades turísticas
(tão importantes na geração de emprego e de renda)
e, mesmo, à melhoria das condições de infra-estrutura das próprias rodovias federais, fatores críticos de
desenvolvimento hoje absolutamente relegados a um
segundo plano pelo Governo, a exemplo da BR-101, já
de todos conhecida como a “rodovia da morte”.
São esses investimentos que nega o Executivo ao
povo de Santa Catarina. Por eles esperaram em vão os
catarinenses, como em vão esperaram parlamentares
e cidadãos de quase todos os Estados.
Como declarei de início, Sr. Presidente, este é
um tema difícil e recorrente; um tema que parece destinado a ocupar, de maneira e dolorosa e contínua, a
atenção desta Casa. Mas é necessário fazer o registro.
É necessário não calar!
É o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª será atendido na forma regimental.
A Mesa agradece a V. Exª pela compreensão e
colaboração em relação ao tempo.
Concedo a palavra, pela Liderança – porque
precede regimentalmente –, ao nobre Senador Osmar
Dias, pelo Partido Democrático Trabalhista. S. Exª dispõe de cinco minutos.
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, inauguro a Liderança do PDT neste momento, agradecendo primeiramente a meus Pares que
me escolheram para liderar o PDT no Senado Federal,
o que é motivo de muita honra e orgulho para mim.
Liderarei o PDT com muita responsabilidade, como
sempre exerci meu mandato de Senador.
O PDT tem uma posição crítica em relação ao
Governo Federal, mas assumo o compromisso de fazer
aqui o papel do Líder de um Partido que quer cobrar do
Governo medidas que melhorem a situação do País.
Não deixaremos de apoiar projetos governamentais
apresentados no Congresso Nacional que tragam benefícios à população brasileira. Também não deixaremos de criticar e votar contra, de nos opor a tudo aquilo
que considerarmos equivocado. Esta é, em resumo, a
posição da Bancada do PDT no Senado Federal.
Sr. Presidente, faço um alerta ao Governo Federal.
Cumpro essa missão em nome dos Senadores do PDT.
O Governo comemora números na economia, mas o
que vemos na prática, na realidade, não está coerente
com a comemoração. O agronegócio foi, sem dúvida
nenhuma, a salvação da lavoura no ano passado, a
área que trouxe maiores resultados para o Governo
não só na balança comercial, mas na geração de empregos, divisas e renda para o País. Não fosse o agronegócio, teríamos uma crise profunda na economia e
no campo social. No entanto, este ano estamos com
um problema sério – parece-me que o Governo não
está atento e dá demonstrações claras disso.
Poderá ocorrer um problema na comercialização
da safra que já começa a ser colhida. Ocorre que plantamos a safra com um câmbio que estabelecia relação
do dólar para o real de três para um. O custo de produção foi, portanto, construído em todas as culturas plantadas e que vão ser colhidas agora com esta relação
de preços: três reais por dólar. No momento em que
a safra está sendo comercializada, a relação cai para
2,5, 2,60. Com isso, há uma depressão de preços que
em algumas culturas chega a 50%, como no caso da
soja, que é a principal commodity do Brasil, que tem
trazido mais divisas para o País na balança comercial
e que vai afetar a economia nacional e a economia de
milhares de pequenos, médios e grandes produtores
espalhados pelo Brasil afora.
Conversei recentemente com o Governador Blairo Maggi, do Estado do Mato Grosso, que está muito
preocupado com a situação. Diz S. Exª que com essa
situação do dólar, do câmbio, nós não conseguiremos
pagar a dívida dos agricultores. Os agricultores se
endividarão, e nós estaremos, dentro de muito pouco
tempo, tendo que votar, aqui no Congresso Nacional,
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medidas para prorrogar débitos como já ﬁzemos em
outra ocasião.
O Governo não está se preparando para isso e
mostra que quando existe uma safra de trigo que foi
colhida no ano passado... O Brasil colheu 6 milhões de
toneladas para um consumo de 10 milhões de toneladas. Então, na lógica, não haveria por que esse trigo
estar parado nos armazéns sem preço, sem mercado,
sem comercialização.
O pior é que o ﬁnanciamento começou a vencer.
As parcelas de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro já venceram. Portanto, quatro parcelas venceram,
faltando apenas a do mês de março, que vence no dia
15. O Governo prorrogou, tomou uma medida acertada ao prorrogar o empréstimo junto aos bancos com
a mesma taxa de juros. Mas agora é preciso uma medida do Conselho Monetário Nacional para prorrogar
as parcelas já vencidas porque não há preço, não há
mercado. Eu tenho falado isto desde o ano passado:
é um artifício utilizado pelos argentinos, que misturam
sal na farinha de trigo para reduzir a alíquota de 20%
para 5% no mercado internacional e conseguem colocar a farinha de trigo argentina mais barata do que
a farinha de trigo nacional. Isso é bom? Não, porque,
daqui a pouco, não vamos mais plantar trigo; e vamos
ter que pagar o preço que a Argentina quiser pelo trigo
produzido no país vizinho. Estou alertando porque é
muito fácil dizer que não, que o trigo argentino, a farinha de trigo argentina estão mais baratos. Estão mais
baratos agora; depois, o preço que o Brasil vai pagar
será muito mais alto.
A V. Exª, Senador Tião Viana, que neste momento
preside a Mesa – sei que meu tempo venceu e prometi cumprir o Regimento – V. Exª, que é do Partido
do Governo, gostaria de pedir sua colaboração, pedir
aos Líderes do Governo para que alertem o Governo
Federal porque esta situação não pode persistir. O ﬁnanciamento vencido coloca o produtor em situação
de inadimplência, e ele não poderá tomar crédito para
plantar a próxima safra; os armazéns estão ocupados
com trigo e não podem receber as culturas de verão,
que estão sendo colhidas. E o Governo ﬁca assistindo a isso como expectador. É o Governo que tem que
adquirir um milhão e meio de toneladas, usar o AGF,
que tem à disposição, porque esse dinheiro não vai ser
perdido. O Governo adquire esse trigo, coloca nos armazéns oﬁciais, enxuga o mercado, faz o preço reagir
e depois devolve esse trigo para o mercado, vendendo
pelo preço de garantia que é de 24 reais a safra – não
cobre o custo, mas pelo menos dá um alento aos produtores. Estou fazendo este alerta, Sr. Presidente, em
nome da Bancada do PDT, que está muito preocupada não só com os produtores de trigo, mas de forma
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geral com os produtores rurais brasileiros, que hoje
estão sendo acusados, como se fossem criminosos,
por alguns desinformados que tratam o agronegócio
como se fosse coisa de bandido, quando na verdade
há bandidos inﬁltrados que devem ser presos, condenados, mas é preciso reconhecer a honestidade e o
valor desse segmento para a economia e para o desenvolvimento do País.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Mesa agradece a V. Exª a colaboração e concede a palavra por vinte minutos ao eminente Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente Senador Tião Viana, Senadores e Senadoras, venho à tribuna da Casa com muita tristeza para
comentar mais um caso de racismo lá no Rio Grande
do Sul. Os meninos de nome William e Cristian Norberto Flores Silveira se inscreveram para o vestibular. No dia, estavam atrasados e iam correndo para
a universidade. Meninos bem vestidos, ﬁlhos de um
engenheiro lá no Estado, junto com eles outros meninos brancos também corriam, todos atrasados. Quais
os barrados? Os dois meninos negros, um de 17 e o
outro de 24 anos. Resultado: a Polícia Militar barra os
dois meninos, eles não conseguem entrar e perdem o
direito a fazer o vestibular. Falo isso, Senador Simon,
com muita tranqüilidade porque junto com V. Exª e o
Senador Zambiasi recebemos a medalha Cruz de Ferro, considerada do mais alto grau no Rio Grande do
Sul, em homenagem a homens públicos exatamente
da Brigada Militar. Conversei com eles e me disseram
que foi um equívoco dos militares. Sr. Presidente, tenho
esse cuidado de não só relatar o fato em si; e poderia,
Senador Romeu Tuma, relatar o caso de São Paulo em
que o dentista Flávio estava levando, num belo carro,
a sua namorada para o aeroporto e, infelizmente, com
mais gravidade ainda, foi morto pela polícia.
Senador Romeu Tuma, como é um tema que
toca na área em que V. Exª é um brilhante Parlamentar, atua muito nesse campo, concedo com alegria o
aparte a V. Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Serei rápido,
porque o Presidente têm tido o rigor de cumprimento
do Regimento, para o nosso bem, para aqueles que
desejam usar da palavra e não se verem prejudicados
pelo excesso de tempo na tribuna. Mas acho importante. Lembro aqui com um pouco de tristeza e amargura
– provavelmente não com lágrimas nos olhos porque
não seria razoável agora – que quando entrei para a
polícia havia sempre uma crítica muito clara: só iam
para a cadeia três “Ps”: o pobre, a prostituta e o preto.
Começávamos a trabalhar profundamente com uma
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geração nova de policiais sobre a importância de tratar
o ser humano como gente; não tem cor de pele. Veja
V. Exª, grande defensor dessa integração racial que o
Brasil procura buscar: ﬁco desolado, amargurado e não
consigo explicação. Fui o primeiro chefe de polícia a
instituir na Academia Nacional de Polícia a cadeira de
direitos humanos para que o policial aprendesse – e
isso a Polícia Federal desenvolve com bastante vigor
– o tratamento que se deve dar à pessoa, não importa
se criminoso ou não, o tratamento tem que ser perfeito
na proteção ao cidadão. Agora, confundir como uma
pessoa de segunda classe pela cor da pele... O policial
tinha que ser preso imediatamente sem nenhum direito
à defesa; não há confusão. Que confusão pode haver
se vem um grupo de rapazes de cor negra, ou de cor
branca? Por quê? Qual é a explicação? Tem que ter
um processo nisso. Tenha a minha solidariedade: que
o Comando da Polícia Militar puna os responsáveis
por esse desacerto de procedimento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço
ao Senador Romeu Tuma pelo aparte. E quero dizer,
Senador Romeu Tuma, que sou daqueles que não generalizam e concordo com V. Exª: não são todos os policiais que são preconceituosos. Infelizmente, a revista
Veja publicou uma matéria sobre o caso, onde citou
a seguinte expressão o jornalista André Petri:“Negro
correndo é ladrão”.
Diz ele:
“Enquanto os negros forem como são,
tratados feito carne de segunda em açougue
de terceira, o Brasil jamais deixará de ser um
poço de desigualdade e injustiça social”.
Enquanto não combatermos essa chaga do preconceito social, o Brasil não tem como ﬁgurar na faixa
de um país do primeiro mundo. No Brasil, no mínimo,
50% da população é constituída de afro-brasileiros. O
meu gabinete, Senador Romeu Tuma, Senador Pedro
Simon e Senador Mão Santa, recebe, por mês, em torno de cinqüenta denúncias como essa, só que não é
possível eu vir todo dia à tribuna falar sobre elas. Isso
é real: temos de fazer esse enfrentamento positivo,
buscando a integração de brancos e negros.
Aproveito a oportunidade para dizer da minha
alegria, quando, esta semana, falei com o Senador
Pedro Simon e o Senador Romeu Tuma sobre um problema que está me preocupando. Falei também com
os Senadores Tião Viana, Delcídio Amaral e Renan
Calheiros, Presidente da Casa, sobre esta questão:
trabalham no meu gabinete dois meninos cegos, um
negro e outro branco. Como estou me deslocando da
vice-Presidência para o gabinete e esses quatro Senadores, de imediato, estão trabalhando junto comigo,
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sei que poderia obter o apoio de todos, para que os
dois meninos continuem nos ajudando com o trabalho
brilhante que desenvolvem no Congresso. O Senador
Tião Viana já colaborou para que houvesse essa integração e disse que vai continuar a fazê-lo. Repito:
trata-se de dois cegos, um negro e um branco. Para
minha alegria, ambos estão dando uma grande contribuição para o desempenho de nosso mandato no
Congresso Nacional.
Senador Tião Viana, ﬁquei muito contente também
com o Presidente Lula porque Sua Excelência baixou
um decreto determinando que 2005 seja considerado
o ano da igualdade racial.
A Ministra Matilde, da Secretaria de Combate
ao Racismo, esteve em meu gabinete nessa segunda-feira e combinamos dialogar muito no Congresso
Nacional para aprovarmos neste ano o estatuto da
igualdade racial.
Conversei também com o ex-Líder do Governo,
Senador Tião Viana, e com o Líder Aloizio Mercadante
a respeito. S. Exªs me disseram que somarão todos os
esforços para que isso aconteça.
Essa matéria é tão abrangente que o Senador
César Borges foi o Relator em uma comissão e a Senadora Roseana Sarney foi Relatora em outra comissão e todos deram parecer favorável. Isso demonstra
que o Senado quer efetivamente enfrentar esse debate
sobre o estatuto da igualdade racial.
O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) – Senador Paulo
Paim, falei ontem com o Senador Renan Calheiros,
que foi amabilíssimo comigo, sobre a possibilidade
de destinar uma quota de 10% dos cargos que forem
criados, principalmente na área da televisão ou da
gráﬁca, que tem um setor de impressão para cegos,
aos deﬁcientes físicos. S. Exª , em princípio concordou. Agora depende da Mesa. Nós não tivemos essa
oportunidade, infelizmente. Procuramos sempre atender aqueles que nos visitam. Fico encantado ao ver
na Presidência um ser humano com a qualidade do
Senador Tião Viana...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Médico.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Como médico,
que conhece profundamente o sofrimento da população, tendo em vista a região de onde vem, e como
membro da Mesa, S. Exª, sem dúvida alguma, será
um baluarte na defesa desses direitos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Romeu Tuma.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador Heráclito Fortes, com satisfação, ouço o aparte
de V. Exª.
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Paulo
Paim, vou manter o meu aparte, embora tenha chegado
atrasado. O Senador Romeu Tuma antecipou a minha
fala. Pedi a V. Exª a oportunidade de me pronunciar
exatamente para dar um depoimento da grandeza do
coração do Senador Romeu Tuma. Vi a preocupação
de S. Exª, desde a extinção do nosso mandato, em encontrar uma maneira de proteger esses funcionários
do seu gabinete. Sou testemunha do amor com que
S. Exª se manifestou ao elogiar a atitude de V. Exª de
manter esse pessoal. Quero louvar o Senador Tuma
pela iniciativa ditada pelo próprio coração. Esta Mesa,
com certeza, encontrará uma maneira de solucionar
esse problema, até porque esse é um exemplo que
deve ser seguido. Eu me congratulo com V. Exª. Não
me sentiria bem se não desse esse testemunho sincero a respeito do empenho do Senador Tuma para
resolver essa questão.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço-lhe o aparte, Senador Heráclito Fortes. Testemunhamos ontem o Senador Romeu Tuma, no corredor,
pedir gentilmente ao Senador Renan Calheiros que
ajudasse nesse encaminhamento desse caso, como
fez durante todo o processo. Quero, por justiça, dizer que o Senador Pedro Simon acompanhou o meu
drama e me disse que está à disposição para, junto
comigo, conversar com o Presidente em busca de
uma solução para o problema. Penso que esse é um
exemplo positivo.
Estou falando do estatuto da igualdade racial, que
é um tema nacional. Trouxe esse exemplo para mostrar
que, no Senado, todos os Senadores e as Senadoras
estão comprometidos com o combate a essa chaga
do preconceito e do racismo. Chego a dizer que o estatuto da igualdade racial será a verdadeira carta de
alforria da nação negra, tendo em vista a gravidade
do racismo em nosso País, aliás, esse é um problema
internacional. Quem não se lembra da luta de Nelson
Mandela contra o apartheid?
Por isso tudo, também informo a Casa que há um
grande movimento, chamado Marcha Zumbi + 10, que
ocorrerá em 18 de novembro deste ano. Trata-se de
uma grande caminhada de negros e brancos na luta
contra o preconceito e o racismo. Essa comunidade
espera que até novembro, o estatuto esteja aprovado
nas duas Casas e – oxalá – sancionado.
Comprometi-me a observar o tempo, mas não
vou deixar de conceder um aparte ao Senador Mão
Santa, que também é um lutador em defesa da igualdade social e racial.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu pediria permissão ao Senador Paim para relembrar o grande Rio
Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma o povo gaúcho
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foi o precursor da República com a Guerra Farroupilha,
comandada pelo grande brasileiro Bento Gonçalves.
Lá o retrato maior – e que V. Exª seja banhado pelo
sacrifício – é o dos lanceiros negros, garantia daquele povo que durante dez anos lutou pela República na
Guerra dos Farroupilhas. Um dos compromissos dos
líderes era o reconhecimento da igualdade e do direito dos negros à liberdade. Foi isso que fez nascer a
República, o grito de liberdade e igualdade. Então, V.
Exª representa aquele sacrifício maior dos lanceiros
negros nas terras banhadas de sangue do Rio Grande do Sul e que foram os primeiros inspiradores de
nossa República.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa. Antes de encerrar o
assunto em que abordo sobre os jovens Willian e Cristian, quero deixar minha homenagem a seus pais. Eles,
simplesmente, poderiam ter relatado o fato, mas, não.
Os pais desses dois meninos foram ao debate. Alguns
diziam: “Não mexe nisso”. E o engenheiro disse: “Não.
Farei a denúncia e irei a todas as instâncias possíveis
e imagináveis para que fatos como estes não voltem
a acontecer”.
Então, deixo aos pais de William e de Cristian
o meu depoimento de carinho e de respeito. Quando
todo brasileiro ﬁzer isso quando, de uma forma ou de
outra, for acredito – e não só por motivo racial –, com
certeza este País será outro. Por esse motivo, considerei esse ato de muita coragem e transmito aqui a
minha homenagem a esses pais.
Ouvirei, com muita alegria, os apartes dos Senadores Heráclito Fortes e Pedro Simon.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
Paulo Paim, volto a participar de seu pronunciamento, após a fala do meu colega de Bancada, Senador
Mão Santa. Lembrei-me de um fato que S. Exª há de
testemunhar. No Piauí há temos um empresário que
tem cerca de 14 mil funcionários o Piauí e o restante
do País e é um exemplo nessa questão. Ele procura,
Senador Romeu Tuma, arregimentar cegos, deﬁcientes
físicos de várias naturezas, anões. É um trabalho extraordinário. Todo ano, ele faz uma festa de confraternização com os funcionários e premia aqueles que mais
se destacaram. É comovente vermos pessoas que, em
outras circunstâncias, seriam excluídas socialmente,
participarem com a maior alegria daquela festa. Quero
inclusive convidá-lo, sem autorização desse empresário, a ir a Teresina ver o exemplo que ele dá.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Irei com
certeza, Senador.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O Senador
Marco Maciel esteve no Piauí, como Vice-Presidente da
República, na inauguração de um de seus empreendi-

FEVEREIRO
2005
Fevereiro de 2005

mentos, um shopping center. S. Exª prestigiou o Piauí,
participando desse ato inaugural a convite da Bancada
do Senado naquela época. Atitudes como esta servem
de modelo. Mas eu citei isso só para dar um exemplo.
Esse empresário resolveu fazer uma campanha publicitária, envolvendo anões que trabalhavam, exatamente
para chamar outros que se sentem discriminados para
trabalhar. Pois, imagine, no terceiro dia da campanha,
um promotor, apressado, resolveu tirar a campanha
do ar, alegando que aquilo era uma exploração. A
campanha foi frustrada, não havia nenhum interesse
comercial, muito pelo contrário, era uma campanha de
conscientização, mas a incompreensão, infelizmente,
fez com que não houvesse continuidade. V. Exª tem, na
Câmara, o exemplo de um Deputado do seu Estado,
que recrutou, no Rio Grande do Sul, alguns deﬁcientes físicos, e na legislatura passada isso serviu como
matéria para mostrar fatos dessa natureza. Portanto,
parabenizo, mais uma vez, V. Exª e sugiro que insista
neste tema, como V. Exª insistiu em um tema que o
seu Partido não compreendeu no ano passado, mas
hoje a Nação inteira vê que V. Exª tem razão.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT –-RS) – Obrigado
a V. Exª, Senador Heráclito Fortes.
Ouço agora V. Exª, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu quero
esclarecer a importância da atuação de V. Exª neste
Congresso. Já lá se vão dez anos – oito como Deputado e dois como Senador –, e não há dúvida de que
a presença de V. Exª mudou e transformou muito a realidade do Congresso Nacional, com sua capacidade,
seu dinamismo, sua seriedade, integridade e disposição de luta a favor das causas sociais, notadamente
da igualdade racial. Embora se fale e se elogie o povo
brasileiro, dizendo que aqui não existem problemas
raciais, há marcas profundas e graves, e V. Exª dedica
uma parte importante do seu mandato a essa causa.
E olha que o seu mandato tem várias causas, várias
bandeiras. É a bandeira da justiça do salário mínimo,
é a bandeira do combate à fome, é a bandeira da justiça social, mas, pela bandeira da defesa da igualdade
racial, da cobrança, todos nós somos co-responsáveis.
Se formos a uma cadeia, veremos que a maioria esmagadora dos presos é de negros; se formos a uma
favela, constataremos que a imensa maioria é de negros; e se formos a algum lugar importante, veremos
que a exceção é o negro. Festejamos agora como um
fato fantástico – e foi – a indicação de um negro para
o Supremo Tribunal Federal; festejamos como um fato
fantástico – e foi – a indicação de um negro para general.
Mas na verdade, na verdade, num país essencialmente
negro e mulato, há uma injustiça tremenda e cruel, e
V. Exª, ao longo de sua vida, lutou contra isso. Muitas
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pessoas nasceram num lar humilde e lutaram com as
suas mãos, como V. Exª lutou, num trabalho mecânico, assim como o Lula fez. V. Exª cresceu, avançou,
se desenvolveu, estudou, progrediu, é hoje um dos
importantes homens deste País, mas V. Exª manteve
a ﬁdelidade à sua origem. Isso não é uma coisa fácil.
Temos agora o nosso querido amigo Lula. Hoje, ele dá
mais atenção aos empresários, a determinadas classes, do que àqueles que o elegeram, com os quais
está comprometido. V. Exª não. V. Exª é respeitado por
todo o Rio Grande do Sul. Os empresários o respeitam, os intelectuais o respeitam, a imprensa o respeita,
mas, na verdade, a sua bandeira é a dos humildes, é
a bandeira dos necessitados e, fundamentalmente, é
a bandeira da justiça e da igualdade racial. V. Exª tem
o mérito de estar lutando, tem o mérito das leis que
já aprovou. E quantas já não foram aprovadas por iniciativa de V. Exª! E quantas não serão aprovadas no
futuro por iniciativa de V. Exª? V. Exª tem um mérito
maior, que é o de avivar, de chicotear a nossa consciência, lembrar-nos permanentemente de que estamos
acomodados, que não fazemos aquilo que podíamos
fazer. De certa forma, achamos que está bem, mas a
nossa comodidade permite que as coisas continuem
como são. V. Exª, com a sua palavra, que é no fundo
um chamamento de atenção à nossa consciência, dá
um exemplo muito grande. Tenho certeza absoluta
de que, no futuro, meu querido Senador, lá adiante,
quando houver as transformações, quando a justiça
social existir realmente neste País, quando a igualdade social for efetivamente uma verdade, como disse
Darcy Ribeiro, quando nós assumirmos a raça brasileira, a verdadeira raça brasileira, que é esta mescla
de branco, de índio e de negro, quando isso acontecer, pode escrever: o nome de V. Exª será lembrado,
e os discursos, os pronunciamentos e os projetos de
V. Exª aqui nesta Casa serão lembrados como a peça
fundamental para termos chegado lá.
Um abraço muito afetuoso a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Simon, pela gentileza das palavras.
É com muito orgulho que digo que V. Exª foi Relator
de diversos projetos que apresentei, e quando não
dá o parecer na íntegra pela aprovação, melhora a
qualidade do projeto e só engrandece o nosso trabalho aqui no Parlamento. Estar ao lado de V. Exª, viver
esta experiência, enﬁm conviver, sentar ao seu lado,
já é um orgulho para este humilde Senador lá do nosso Rio Grande.
Senador Antonio Carlos Magalhães, que chegou
à Casa, quero dizer que tive muita alegria em estar lá
na Bahia discutindo o Estatuto da Igualdade Racial
com o Olodum. Foi um momento mágico, eu diria, no
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Pelourinho. Eu dizia e repito agora: ontem, o Senador
César Borges fez o relatório, e nós o aprovamos na
Comissão.
Com muita alegria, digo que também tivemos
um debate sobre o Estatuto em São Paulo, promovido
pela OAB, na Assembléia Legislativa, e percebi que no
plenário eram brancos e negros buscando caminhos
para aprová-lo. E estaremos, dia 21 de março, com
esse mesmo debate na Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro, com um único objetivo: aprovar o Estatuto
da Igualdade Racial.
Meus cumprimentos à família do Engenheiro Norberto Flores Silveira, aos ﬁlhos William e Cristian, pela
ﬁrmeza, quando ﬁzeram não só uma declaração, mas
um encaminhamento na Justiça, exigindo que movimentos como esse, que infelizmente tive que relatar,
nunca mais aconteçam.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, por 5 minutos, para uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Paulo Octávio, V. Exª será atendido na forma
do Regimento, após o Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, brasileiras e brasileiros
aqui presentes e que nos assistem pelo sistema de
comunicação do Senado, Senador Romeu Tuma, esta
Casa tem muita história. Quis Deus que estivesse na
Presidência esta estrela do PT, jovem orgulho da ciência
médica do Acre do Brasil: Senador Tião Viana.
É um assunto velho, Senador Romeu Tuma. É
assunto velho clássico, porque está até na Bíblia: é
este negócio de imposto. Cristo foi indagado: – É-nos
lícito dar tributo a César ou não? (Lc 20:22).
Lc 20:24 – Mostrai-me uma moeda. De quem
tem a imagem e a inscrição? E, respondendo, eles
disseram: De César.
Foi quando Ele cunhou a célebre frase: Dai, pois,
a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus
(Lc 20:25).
Mas o que o PT está fazendo no Brasil não é
coisa do Reino de Deus, não, Marco Maciel. É do inferno. É um assalto! É um acinte! E este pobre coitado Presidente da República é vítima, vítima do José
Dirceu. Vítima! Aí está o quadro claro, transparente.
Mentalidade tacanha cubana! Foi se alegrar lá, enquanto todo o Brasil dançava o Carnaval. Os cristãos
dizem: “onde houver tristeza, que eu leve a alegria”,
mas ele estava na Cuba, porque não conseguiu im-
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por, Geraldo Mesquita, as ordens de Fidel Castro aqui
neste Parlamento.
Atentai bem! Ó Senador Tião Viana, qualquer
um vê que, desde que ele assumiu ali, diz: Lula! Vai
passear, vai viajar, vai se divertir. O pobre coitado do
Lula, em quem acreditamos e votamos. Lula! Compra
um aviãozinho e vai viajar. E ele ﬁca aqui, ele ﬁca obediente a Fidel, servo de Fidel.
É, Tião Viana. Tião, é preciso saber sobre esse
negócio do imposto. E isso de o Dirceu mandar o Lula
ir viajar é uma embromação. Ó, Geraldo Mesquita,
quem estuda história sabe que a história se repete.
Tião Viana, toda vez que há problema interno na história, o mau administrador inventa uma estratégia de
distrair, buscando problemas do exterior. Assim foi Luís
XVI, que foi decapitado com Maria Antonieta. V. Exªs
se lembram de uma história não antiga, mas de uma
história recente, bem aí na Argentina: Galtieri, militar,
quando estava fraco, criou um problema externo das
Ilhas Malvinas. O Presidente Lula ﬁca distraindo, mas
os problemas internos continuam. Olhai a segurança,
o direito da propriedade, a matança e a mortalidade.
Senador Antero Paes de Barros, o Senador Tião
Viana saiu envergonhado da presidência que o PT
tem neste País.
Olhai a morte da freira americana. O culpado é
o Governo!
Onde está o direito das leis? Liberdade, igualdade e fraternidade? Mas vem Montesquieu: e as leis?
Não tem lei! Não tem direito de propriedade! Não tem
segurança. E direito de ir e vir? E o direito à vida! É o
País vergonhoso, Presidente Lula!
Senador Marco Maciel, agradecemos a V. Exª,
todo o País agradece, porque V. Exª assumiu 81 vezes
a Presidência deste País. Em dias, V. Exª governou
com mais sabedoria do que Jânio Quadros. E foram
dias de paz, de ordem e de progresso, como está na
bandeira.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI.) – Já terminarei, Sr. Presidente.
Senador Pedro Simon, esse negócio de imposto
está aqui. Está aqui um listão. O tempo é curto, mas serei bem breve, que nem locutor de futebol, para irradiar
este imposto. Se Cristo desse! Mas não deu, não. Não
é César, não. Isso é coisa do Cão. E vem mais o Cão
nos tentando com as Medidas Provisórias nºs 232/05
e 233/05, que são mais um assalto ao povo.
Eis o listão: o aumento da CIDE de 501,00 para
860,00; o regime do PIS/PASEP, de 0,65% para 1,65%;
a majoração do Cálculo da Contribuição do Lucro Lí-
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quido para 32%; a majoração em 50% da alíquota do
SIMPLES; o novo regime da COFINS, majorando para
7,6%; o Imposto de Renda aumentado; criação da taxa
de avaliação das instituições de ensino superior; instituição do COFINS sobre a importação de produtos
e serviços; instituição do PIS sobre a importação de
produtos e serviços; instituição da contribuição previdenciária sobre inativos e pensionistas do setor público; prorrogação da CPMF até 2007; prorrogação da
alíquota de 27,5% do Imposto de Renda sem corrigir a
tabela; majoração da Taxa de Fiscalização dos Produtos
Controlados pelo Exército – TFPC; majoração da Taxa
de Serviços Metrológicos (Inmetro); majoração em mais
de 100% da alíquota do IPI sobre vinhos, espumantes
e demais bebidas produzidas no País.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Instituição
da Taxa de Fiscalização da CVM sobre fundos de investimento. E, agora, vem a MP nº 232.
Como diz Cícero: “Até quando, Catilina?” E eu
digo: Até quando Dirceu estará assaltando o povo do
Brasil com os impostos?
Era o que eu tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o Sr.
Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antero
Paes de Barros, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Concedo a palavra, pela Liderança do
PFL, ao Senador Paulo Octávio pelo prazo de cinco
minutos, e, em seguida, como inscrito, ao Senador
Romeu Tuma.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, comunico a esta Casa que o
PFL acaba de fechar questão, na reunião da Executiva Nacional, quanto à Medida Provisória nº 232. O
Senador Mão Santa falou muito bem. Espero que o
PMDB faça o mesmo. Quem sabe o PMDB também
feche questão em relação à não aprovação dessa medida provisória.
Estive agora com o Líder de nosso Partido, Senador José Agripino, em reunião com o Presidente
Renan Calheiros, reunião que contou com a presença
de líderes empresariais de todo o Brasil, médicos, contadores, contabilistas, dentistas, proﬁssionais liberais,
advogados, todos os presidentes de entidades de classe. Enﬁm, a sociedade civil organizada brasileira pedia
justamente a não aprovação da MP nº 232.
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É o movimento que vem das ruas, que vem de
quem paga imposto e de quem está contrariado com
o aumento da carga tributária em nosso País.
Chamo a atenção de toda a Nação para as reais
conseqüências que acarretará à economia nacional a
Medida Provisória nº 232, que atinge o maior contingente de empresas brasileiras, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte, cuja maioria está no setor de prestação de serviços que são as
maiores empregadoras de mão-de-obra. Portanto, a
medida tem enorme repercussão social.
As retenções do imposto na fonte previstas por
essa MP deveriam começar a vigorar em 1º de fevereiro, mas, devido a fortes pressões nos setores produtivos, o Governo decidiu dar um tempo e prorrogou
seus efeitos para 1º de março. Ela promove diversas
e relevantes alterações na legislação tributária federal, que, mais do que prejudicar ou beneﬁciar grupos
especíﬁcos, vão contra os conceitos e diretrizes que
norteiam os sistemas tributários eﬁcientes, modernos
e justos, revelando-se absolutamente negativa para o
contribuinte.
É crescente a manifestação contrária da sociedade brasileira a esse viés anti-crescimento representada
pela contínua elevação da carga tributária de nosso
País, cristalizando uma posição de que não há mais
espaço para aumento ou criação de tributos, por mais
meritórios que possam ser seus objetivos.
Passo a ler a Resolução nº 335 do PFL:
A comissão Executiva do Partido da Frente Liberal, no uso das suas atribuições consubstanciadas nos arts. 58, parágrafo único
e 65, resolve:
Art. 1º A título de fechamento de questão,
diretrizes partidárias, às bancadas do Partido,
na Câmara e no Senado, para que votem contra
a Medida Provisória nº 232, de 2004.
Art. 2º Considera-se ato de extrema gravidade e de inﬁdelidade partidária, nos termos
do § 2° do art. 100 do Estatuto do PFL, punível com o cancelamento da ﬁliação, votar
contrariamente à diretriz ﬁxada no artigo anterior, assim como abster-se ou ausentar-se
injustiﬁcadamente à sessão de deliberação
da proposta.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor
nesta data.
Assinada pelo Vice-Presidente em exercício, César Maia.
A carga tributária elevada promove a informalidade e inibe o crescimento e sua redução deve ser
obsessivamente perseguida pelo Governo. Portanto,
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é chegado o momento de o Governo fazer sua parte
do ajuste ﬁscal, pelo lado da despesa, intensiﬁcando
o esforço de melhorar a aplicação de seus recursos
e reduzindo o dispêndio total. Ou seja, é imperioso o
represamento dos gastos do Governo; que se encontre
uma forma de gestão para limitá-los, possibilitando a
redução da carga tributária.
No caso especíﬁco dessa MP, editada no ﬁnal
do ano passado, são atingidas as áreas de transporte, medicina, engenharia, agricultura e a mais crucial
de todas as atividades para a economia brasileira pela
repercussão social que acarreta: a da prestação de
serviços em geral.
Poderia eu, Sr. Presidente, no cumprimento direto
daquilo que me confere o mandato de Senador, estar
aqui para defender estritamente os interesses da economia de Brasília, uma vez que temos aqui uma economia reconhecidamente terciária e que faz da Capital
da República e demais cidades do quadrilátero do DF,
importantes prestadoras de serviços.
Esta minha manifestação é em defesa da economia brasileira, das pequenas iniciativas empresariais,
de milhares de empregos e da qualidade de vida ou
até mesmo da sobrevivência de grande parcela da
população brasileira que se equilibra heroicamente no
limiar da pobreza, uma vez que todos sabemos que a
grande massa de empregos e geração de renda está
nas pequenas iniciativas empresariais espalhadas por
todo o território nacional.
Daí a razão deste alerta e desta defesa que faço
dos pequenos, dos micros e principalmente das pessoas físicas que corajosamente lançaram-se a abrir
pequenos negócios e que hoje empregam milhões de
outros trabalhadores, mesmo que de maneira episódica,
ou temporária, ou semi-informal, mas que sustentam
famílias e tiram de suas atividades a sobrevivência.
São produtores primários, como expliquei, pequenos
agricultores, dos quais a MP 232 exige a retenção do
imposto na fonte.
Sr. Presidente, para essas empresas, a margem
presumida de lucratividade de 40% agora estabelecida está fora do que qualquer pessoa pode razoavelmente esperar de retorno de atividades mistas. É de
se ressaltar que recentemente esta mesma base de
cálculos já havia sofrido a majoração de 12% para
32% através da Lei nº 10.684, que altera o art. 20º da
Lei nº 9.249. Não satisfeito, porém, volta o Governo
a aumentar ainda mais a base de cálculo que agora
passa ao percentual de 40% aplicável sobre a receita
bruta auferida mensalmente para efeito de apuração
da CSLL e Imposto de Renda das prestadoras de serviços que optam pelo lucro presumido.

Índice Onomástico

130

01146

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O argumento oﬁcial é que os insatisfeitos podem
optar pelo lucro real. É verdade, mas também é verdade que uma mesma empresa paga cerca de 300 reais
para um escritório de contabilidade apurar suas obrigações pelo lucro presumido, mas pagará mais de mil
reais por mês se a apuração for pelo lucro real.
O que se espera, portanto, Sr. Presidente, é que
o Governo tenha sensibilidade e reexamine a situação
e as conseqüências que essa Medida Provisória trará
à economia nacional e a contradição política que ela
representa, na medida em que se coloca na contramão
de todos os programas sociais implantados por este
Governo, promovendo uma escalada de exclusão de
brasileiros menos favorecidos, humildes, mas trabalhadores, que não merecem sofrer as conseqüências
de uma medida que nos parece meramente ﬁnancista
e tecnocrática.
Por isso, Sr. Presidente, em função disso e antes que o Governo coloque em prática as inovações
no sistema tributário, produto da última e tímida reforma, e que parece ter sido o possível para o momento,
precisamos iniciar já as formulações para o inevitável
imposto único, pelo menos na esfera federal, a grande luz no túnel da inclusão tributária e a saída para o
pleno crescimento da economia brasileira.
Agradeço a tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Romeu Tuma. S. Exª dispõe de 20
minutos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu caro
Presidente, Senador Antero Paes de Barros, meus
cumprimentos por sua eleição para a Mesa Diretora
da Casa durante este biênio. Tenho certeza de que,
com seus companheiros, V. Exª saberá conduzir os
destinos do Senado Federal.
Antes de meu pronunciamento, desejo do fundo
do coração agradecer a Mesa Diretora, dirigida pelo
ilustre amigo, Senador José Sarney, as Srªs e os Srs.
Senadores e, sem dúvida nenhuma, cumprimentálos na pessoa do Secretário da Mesa, Dr. Raimundo
Carreiro e Dr. Agaciel Maia, Diretor-Geral, o alicerce
de nossa gestão; aos funcionários desta Casa, cuja
qualidade proﬁssional é indiscutível, sendo uma das
melhores do País.
Desejo boa sorte à nova Mesa, que será dirigida
pelo ilustre Senador Renan Calheiros, a melhor sorte do mundo para o benefício do Senado e do povo
brasileiro.
Vim aqui para exaltar a campanha da fraternidade de 2005, promovida pela CNBB. A Conferência
lançou em Brasília, dia 09 último, a 41ª Campanha
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da Fraternidade que recebeu o tema: Solidariedade e
Paz; e o lema: felizes os que promovem a paz, desenvolvida sob a coordenação do Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs do Brasil – Conic. Três dias depois da
cerimônia – atente Senador Antero – houve o covarde
assassinato, na cidade de Anapu, no Pará, da missionária Dorothy Stang, de 73 anos, dos quais mais de
vinte passados no Brasil, marcando o início de nova
escalada de violência no sul do Pará.
Falo nova por quê, Senador? Pela experiência
como dirigente da Polícia Federal, por dezenas de vezes lá compareci, porque o problema dos conﬂitos de
terra na região do Pará, diria que têm décadas de luta,
inexplicável, de grilagem de terra, de invasão de terra,
de madeireiros sem que o Governo consiga impor uma
regra jurídica que se faça respeitar a situação. Então,
qual é o destino mais fácil nessa luta? É o assassinato, a morte por encomenda, eliminação pura e simples
de pessoas que vão trabalhar em benefício daqueles
menos favorecidos.
Penso que o ordenamento jurídico cai por terra
nesses Estados. E há necessidade do emprego de soldados do Exército. Então há claras evidências, Senador
Paulo, cai por terra, de que há falência total do sistema
de segurança na região, porque o Exército não foi feito
para uma atividade de polícia. Qual é a presença do
Exército lá? É o papel de polícia, ou o papel de segurança interna para manter a ordem pública? Isso me
preocupa, Senador Paulo. E não há uma explicação
clara do Governo de qual vai ser o papel do Exército.
Se houver um confronto, um conﬂito, a que justiça vão
responder os soldados do Exército? À Justiça Militar
ou à Justiça comum? Não há uma regra jurídica para
que se faça o emprego da força, a não ser quando
haja realmente a falência do Estado no sistema de
segurança pública e obriga-se o Governador do Pará
a convocar as forças federais para dar combate a esse
tipo de crime que vem, há tantos anos, diﬁcultando o
emprego da justiça.
Pela primeira vez no País, ainda como Diretor da
Polícia Federal, em visita ao então Presidente do Tribunal de Justiça do Pará, cujo nome infelizmente não
me ocorre neste momento, criei a Vara Especializada
dos Conﬂitos Agrários. Fala-se hoje em criar uma justiça especial, mas ela já criou, e acredito que está em
vigor ainda, mas não tem conseguido resolver os problemas porque o processo de reforma agrária é lento,
vagaroso. E esses movimentos de agressividade, de
violência, pregados no País, cada vez mais vão trazer
diﬁculdade numa harmonização dos interesses, para
que realmente saia em benefício do País uma reforma correta.
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Então, quando se fala em solidariedade, na Campanha da CNBB, Senador Marco Maciel, ﬁcamos assustados, porque este é o objetivo da Igreja e daqueles
que seguem as pregações de Cristo: a paz social, a
solidariedade humana.
Vieram para a tribuna, ontem, o Senador Jonas
Pinheiro, há pouco, os Senadores Osmar Dias e Paulo
Paim, que ﬁzeram referência aos problemas agrícolas,
aos impostos que estão, infelizmente, acarretando desespero para aqueles que trabalham na agricultura, principalmente os pequenos agricultores, os prestadores
de serviço. Isto é realmente uma violência que gera a
perda de emprego, a diﬁculdade de o cidadão sobreviver, levando-o ao trabalho informal ou até ao crime
amanhã. Então, vem em boa hora essa pregação.
Quando os bispos da Igreja Católica usaram de
seu direito de se pronunciar, pregaram contra a violência desencadeada no País, que nos assusta pelo
desrespeito à ordem jurídica instalada, o que não pode
ocorrer. Ordenamento jurídico ferido, infelizmente, traz
conseqüências graves.
O Sr. Paulo Octávio (PFL – DF) – V. Exª me permite um aparte?
O Sr Marco Maciel (PFL – PE) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço com
prazer o Senador Paulo Octávio e, depois, o Senador
Marco Maciel.
O Sr. Paulo Octávio (PFL – DF) – Senador Romeu Tuma, este é um momento para mim muito feliz;
ou seja, o seu primeiro pronunciamento de 2005, um
pronunciamento profundo, logo após deixar a 1ª Secretaria desta Casa. Tomo a liberdade de interrompê-lo
apenas para agradecer-lhe como Senador, ao lado de
toda a Bancada do PFL, pelo brilhante trabalho que
prestou ao Senado Federal e aos Senadores, como
1ª Secretário desta Casa.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado.
O Sr. Paulo Octávio (PFL – DF) – Quero dizerlhe que todos nós fomos muito bem atendidos por V.
Exª, que prestou um excelente trabalho, aliás, como
faz em todas as atividades que exerceu na vida. Em
todas as suas atividades foi um vitorioso, saiu consagrado, e assim também o faz como 1º Secretário do
Senado Federal. Por isso, no momento deste seu primeiro importante pronunciamento para o País, quero
manifestar-lhe o meu reconhecimento e agradecimento.
Parabéns, Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obrigado, Senador Paulo Octávio. Agradeço a sensibilidade
de suas palavras, que se devem mais à amizade e ao
carinho que V. Exª tem por mim. Devo isso aos funcionários e também aos Senadores pela sua compreen-
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são e tolerância em me perdoar, às vezes, quando tive
diﬁculdades para atendê-los naquilo que é importante para a atividade ﬁm da representação dos Estados
nesta Casa. Tenho certeza de que V. Exª, hoje membro da Mesa Diretora, exercerá essa missão que lhe
foi dada pelo corpo da Casa com brilhantismo, como
sempre desempenhou suas funções também.
Ouço o Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Nobre Senador
Romeu Tuma, inicio meu aparte subscrevendo o que
disse há pouco o Senador Paulo Octávio a respeito da
atuação de V. Exª à frente da 1ª Secretaria do Senado
Federal. A atuação de V. Exª não me surpreende posto
que o conheço há muito tempo. V. Exª tem uma vida
pública exemplar, portanto o seu desempenho aqui
em importante função na Mesa do Senado Federal
não nos causou surpresa. Este o sentimento da Casa.
Quero agora fazer duas observações breves sobre a
Campanha da Fraternidade deste ano. Destaco o fato
de que se trata de uma campanha ecumênica, e não
apenas da Igreja Católica. Desta feita – algo que não
acontecia há pelo menos cinco anos –, envolve outras
igrejas cristãs, o que dá maior perfusão aos objetivos
da Campanha da Fraternidade ano. Chamo também a
atenção para o tema eleito – solidariedade e paz –, uma
aspiração muito reclamada pela sociedade brasileira.
Desejamos criar um país que seja solidário, e isso, naturalmente, requer forjar uma cultura da solidariedade,
que precisa ser desenvolvida no Brasil. Por outro lado,
devemos trabalhar na busca de construir uma sociedade que, praticando a solidariedade, possa disseminar
a paz, um pressuposto para que o País possa realizar
os seus objetivos. Daí por que me congratulo com V.
Exª por trazer este tema a debate.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obrigado, Senador Marco Maciel. V. Exª sabe que, quando
me veio a vontade de fazer um pronunciamento sobre
a Campanha da Solidariedade da CNBB, fui imediatamente consultá-lo, pelos conhecimentos e pela vocação
de amor que V. Exª tem ao próximo, manifestados nesta
Casa por meio dos ensinamentos de Cristo. Fui consultá-lo se eu poderia pronunciar-me sobre o assunto
porque, se V. Exª estivesse inscrito para fazê-lo, jamais
ousaria estar nesta tribuna hoje. Pelo conhecimento,
pela grandiosidade de sua alma e pelo respeito que
tem às coisas públicas, pedi licença a V. Exª para me
pronunciar a respeito dessa Campanha.
Muito obrigado, Senador.
Aqui escrevo, Senador, corroborando com suas
palavras, que, se outro mérito não houvesse para evidenciar a providência e o alcance da iniciativa conjunta
da CNBB e do Conic, bastaria destacar o fato de sete
igrejas cristãs estarem empenhadas pela segunda vez
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na Campanha, voltada para o resgate da segurança
dos cidadãos e da sociedade.
O tema e o lema escolhidos vêm acompanhados
de ações diretas contra a violência. Como ressaltou,
em nome das sete denominações cristãs, o Presidente
do Conic, Bispo metodista Adriel de Souza Maia, essas
igrejas estarão empenhadas no recolhimento de armas
de fogo em troca de exemplares da bíblia.
Durante a solenidade, o Bispo Auxiliar de São
Paulo e Secretário-Geral da CNNB, D. Odilo Pedro
Scherer, esclareceu que a Campanha da Fraternidade
2005 não é uma ação sobre o ecumenismo, como poderia parecer, mas uma “união ecumênica de esforços”
em prol da superação da violência e da construção
da paz. Certamente não faltará o fruto positivo para o
ecumenismo quando as Igrejas valorizam aquilo que
as une, mais que aquilo que as separa.
Por sua vez, na Catedral da Sé, em São Paulo,
o Cardeal-Arcebispo de são Paulo, nosso querido D.
Cláudio Hummes, enfatizou que “além do mais, a campanha servirá para pressionar o Governo por mudanças, porque somente com uma sociedade mobilizada
o Estado poderá realizar reformas necessárias para
minimizar a pobreza”. Aqui o Cardeal nos fez lembrar
da Medida Provisória nº 232, que, afetando a área
produtiva, certamente trará mais sacrifício para a população carente, ao promover a queda do emprego,
conforme mencionou o Senador Jorge Bornhausen,
ontem, em seu discurso, também o Senador Paulo
Octávio, da Comissão Diretora do PFL, ainda hoje, em
uma nota lida, assim como nas várias manifestações
realizadas no País em protesto pela edição dessa medida provisória. Também foi lida a carta enviada pelo
Papa João Paulo II ao Presidente da CNBB, Arcebispo
de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal
Geraldo Majella Agnelo, especialmente para a abertura da campanha.
A missiva destaca que, ao abranger todas as
denominações representadas no Conic, a iniciativa
da Igreja Católica transforma-se em uma signiﬁcativa ocasião de colaboração ecumênica. Facilitará aos
cristãos do Brasil um melhor conhecimento recíproco
e uma maior estima mútua.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não,
Senador Pedro Simon. Citarei V. Exª aqui.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Quero dizer,
em primeiro lugar, que faço eco ao que disse o nobre
Senador pelo Distrito Federal em relação ao trabalho
de V. Exª, não apenas na Secretaria-Geral da Mesa,
mas na Corregedoria e nos cargos por que passou.
V. Exª vem se impondo pela sua seriedade, pela sua

FEVEREIRO
2005
Fevereiro de 2005

pureza, pela sua grandeza, inclusive auxiliando, colaborando, orientando seus colegas, seus companheiros.
Realmente V. Exª é, acima das qualidades que possui,
o que se pode chamar um homem de bem e um homem que realmente ajuda o seu próximo.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obrigado.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Ninguém
melhor do que V. Exª poderia salientar o trabalho dessa missão que está sendo realizada pelas Igrejas
cristãs. Creio que nunca elas tiveram tanta felicidade
na escolha do texto quanto desse que está sendo lido
em todas as Igrejas cristãs do nosso Brasil. Não há
dúvida. Parece que, de certa forma, o milênio ainda
não começou. Se fôssemos buscar uma orientação,
uma Meca, um decálogo para o que devemos fazer
neste milênio; se a ONU fosse buscar uma fórmula
para orientar a sociedade sobre como ela deve caminhar no sentido da busca da paz e da verdade, esse
texto apresentado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e por todas as Igrejas cristãs uniﬁcadas
realmente signiﬁca o que há de melhor. Ele diz que a
paz deve estar baseada não em armas, mas no amor.
Ele ensina que não devemos buscar as riquezas, mas
buscar o respeito. Ele ensina que não devemos ter o
egoísmo de possuir tudo para nós, mas o respeito ao
próximo, à igualdade e à fraternidade. É realmente um
texto de grande signiﬁcado, é uma lição de vida. É um
texto que poderíamos colocar na parede do Senado
e dizer: “Esta é a meta do Senado Federal”. Felicito
V. Exª pelo brilhante pronunciamento. Fico muito feliz
com as instituições cristãs que lançaram não só a já
tão tradicional Campanha da Fraternidade, mas pela
escolha de um texto tão feliz e tão necessário neste
milênio, que parece ainda não ter começado. Parece
que ainda estamos vivendo as desgraças do segundo
milênio para esperar que, com paz, amor, justiça e liberdade, comece, aﬁnal, o terceiro milênio que tantos
esperávamos. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado, Senador Pedro Simon. V. Exª sempre foi um exemplo vivo
para mim, a ser seguido pela sua retidão de caráter,
seu comportamento ético e seu espírito franciscano.
Peço licença para incorporar ao meu pronunciamento as palavras de V. Exª sobre o tema aqui levantado. E, sob a emoção de ter recebido de V. Exª
essas palavras carinhosas, pediria à Mesa que dê por
lido o restante do meu discurso, mesmo com tempo
ainda vigente, porque nada mais teria a acrescentar
ao que foi dito pelo Senador Pedro Simon sobre essa
campanha.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ROMEU TUMA.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, antes de meu pronunciamento, desejo do fundo
do coração agradecer à Mesa Diretora, dirigida pelo
ilustre amigo, Senador José Sarney, as Srªs e os Srs.
Senadores e, sem dúvida nenhuma, cumprimentálos na pessoa do Secretário da Mesa, Dr. Raimundo
Carreiro e Dr. Agaciel Maia, Diretor-Geral, o alicerce
de nossa gestão, os funcionários desta Casa, cuja
qualidade proﬁssional é indiscutível, sendo uma das
melhores do País.
Desejo boa sorte à nova Mesa, que será dirigida
pelo ilustre Senador Renan Calheiros.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) lançou em Brasília, dia 9 último, a 41.ª Campanha da Fraternidade. Recebeu o tema “Solidariedade
e Paz” e o lema “Felizes os que promovem a paz”. Desenvolve-se sob a coordenação do Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic).
Três dias depois da cerimônia de lançamento, o
covarde assassínio da missionária Dorothy Stang, de
73 anos, dos quais mais de vinte passados no Brasil,
marcou o início de nova escalada de violência no sul
do Pará, com desdobramento na morte do trabalhador
rural Adalberto Xavier Leal no dia seguinte e na execução do ex-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Paraupebas, Daniel Soares da Costa Filho,
ontem. Estou certo de que o trabalho conjunto da Polícia
Federal com a Polícia Judiciária elucidará os crimes,
identiﬁcará os culpados e os entregará à Justiça.
As saraivadas de balas que ceifaram essas vidas
materializam a incompreensão e o ódio. Representam
a antítese de tudo aquilo que a Campanha da Fraternidade aspira.
Mas, se outro mérito não houvesse para evidenciar a importância e o alcance da iniciativa conjunta
da CNBB e do Conic, bastaria destacar o fato de sete
igrejas cristãs estarem empenhadas pela segunda vez
na Campanha, voltada agora para o resgate da segurança dos cidadãos e da sociedade.
O tema e o lema escolhidos vêm acompanhados
de ações diretas contra a violência. Como ressaltou em
nome das sete denominações cristãs o presidente do
Conic, Bispo metodista Adriel de Souza Maia, essas
igrejas estarão empenhadas no recolhimento de armas
de fogo em troca de exemplares da Bíblia.
Durante a solenidade, Dom Odilo Pedro Scherer, Bispo Auxiliar de São Paulo e Secretário Geral da
CNBB, esclareceu que a Campanha da Fraternidade
de 2005 “não é uma ação sobre o ecumenismo, como
poderia parecer, mas uma união ecumênica de esfor-
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ços em prol da superação da violência e da construção
da paz. Certamente não faltará o fruto positivo para o
ecumenismo quando as Igrejas valorizam aquilo que
as une, mais que aquilo que as separa.”
Por sua vez, na Catedral da Sé, em São Paulo,
o Cardeal e Arcebispo paulistano, Dom Cláudio Hummes, enfatizou que, além do mais, a Campanha servirá para pressionar o governo por mudanças porque
– aﬁrmou – somente com uma sociedade mobilizada
o Estado poderá realizar reformas necessárias para
minimizar a pobreza. Aqui, o Cardeal nos faz lembrar
da Medida Provisória 232, que afetando a área produtiva, certamente trará mais sacrifício para a população
carente ao promover a queda do emprego, conforme já
mencionado pelo ilustre Senador Jorge Bornhausen,
assim como nas várias manifestações que vêm sendo realizadas pelo País em protesto à edição dessa
Medida Provisória.
Também foi lida carta enviada pelo Papa João
Paulo II ao Cardeal Geraldo Majella Agnelo, Presidente da CNBB, Arcebispo de São Salvador da Bahia
e Primaz do Brasil, especialmente para a abertura da
Campanha. A missiva destaca que, ao abranger todas
as denominações representadas no Conic, a iniciativa
da Igreja Católica transforma-se numa “signiﬁcativa
ocasião de colaboração ecumênica. (...) Facilitará aos
cristãos do Brasil um melhor conhecimento recíproco
e uma maior estima mútua.”
O Papa salientou ainda: “No mundo em que vivemos, abalado com freqüência pela violência e marcado pelo indiferentismo, os cristãos que partilham o
empenho pela promoção da paz e da solidariedade,
tornam-se instrumentos eﬁcazes de evangelização e
um exemplo para todos a ﬁm de construir uma sociedade mais fraterna e mais atenta às necessidades dos
pobres e indigentes.”
A violência, a solidariedade e a paz são os três
principais aspectos objetivados pela Campanha deste
ano. Apenas em 2002, no Brasil, somaram-se cerca de
40 mil mortes por armas de fogo. A violência atinge a
família, está presente nas relações sociais e nas ações
do crime organizado, fere a convivência internacional
e atinge o ápice nas guerras e no terrorismo. “O resultado disso tudo – acentua a CNBB – é a insegurança
crescente, a construção de barreiras e muros, o ódio,
a busca de vingança, tanto sofrimento e a perda da
paz.” Aqui citamos, além dos atentados terroristas no
Oriente, a ação contra o empresário Hariri, no Líbano,
que vemos com grande surpresa, lembrando que era
grande investidor no Brasil. Lamentamos também o
inexplicável seqüestro do engenheiro brasileiro João
José Vasconcelos, no Iraque.
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Se a violência desagrega, também a paz pode
separar. A indiferença, o egoísmo, até mesmo a segregação e a exclusão podem implicar um tipo de
paz: uma paz morta, sem dúvida, cercada por muros
e garantida por eles, provavelmente ilusória e pouco
estável, mas, ainda assim, paz. Não é dessa paz que
precisamos e não é dela que fala a Campanha da Fraternidade deste ano. A paz de que precisamos é a que
se constrói com gestos de inclusão, é a que acompanha, como uma recompensa, o esforço solidário de
alcançar o outro.
Essa tem sido a percepção, já há algum tempo,
de algumas grandes empresas, que ao buscarem o
desenvolvimento econômico cuidam de agregar à pujança e ousadia para superar crises e circunstâncias
adversas, a conscientização do seu papel como indutores da inclusão social.
Essas importantes ações sociais, desenvolvidas
em iniciativa independente de participação ou auxílio
governamental, são manifestações de solidariedade,
que promovem a valorização das comunidades instaladas nas proximidades dessas empresas. Estendendo suas preocupações às necessidades comunitárias, essas empresas têm construído escolas para
atendimento a jovens, doado casas para as famílias
de seus funcionários, além da implementação de outras ações voltadas à melhoria da qualidade de vida
dos que vivem em suas proximidades. Podemos conceituar essa preocupação como um verdadeiro ato de
solidariedade. É franco o crescimento da positividade
dos balanços sociais.
Pela primeira vez, surge a palavra “solidariedade”
no tema da Campanha da Fraternidade. Os organizadores lembram que “a atitude solidária é indispensável
para construir a fraternidade.” E ressaltam: “A solidariedade é também um princípio ético, que decorre da
consciência que cada indivíduo é parte de um todo,
que o bem de um é o bem de todos; todos dependem
de todos e o que atinge a uma pessoa atinge também
as outras. Estamos todos no mesmo barco e somos
membros de uma única família humana. A consciência
solidária leva a unir os esforços na consecução do bem
comum. A paz depende da participação de todos; a falta
de paz ou a atitude violenta de uma pessoa pode tirar a
paz das outras também. A CF de 2005 traz ao debate
e à reﬂexão esta realidade: todos somos responsáveis
pela promoção da paz e pela sua preservação. E isso
é um bem para todos.”
Quanto à atual onda de terrorismo em outros países, dizem os organizadores da Campanha que “com
freqüência, os meios de comunicação mostram pessoas com motivações religiosas, ao menos na aparência, cometendo atos de violência. É uma pena e isso
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joga descrédito e suspeita sobre a religião. Certo tipo
de atitude religiosa, pode representar um risco para
a paz. Neste caso, porém, não se trata de verdadeira
atitude religiosa e a religião é interpretada de maneira
equivocada. Não se pode cometer violência em nome
de Deus. Seria um desrespeito grave ao próximo e a
Deus também.”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como bem
lembrou Dom Odilo Pedro Scherer, o fato de a violência impregnar toda a História não a torna boa. É ela,
isto sim, “uma praga social, que resulta da perda dos
valores éticos que devem nortear a vida pessoal e a
convivência humana.” Sua difusão é sintoma de “uma
cultura doente e desorientada e gera um modo de
vida no qual são postas a perder as boas conquistas
da civilização.”
A violência, contudo, assume muitas formas. A
própria situação de pobreza é, algumas vezes, uma
violência em si mesma. Se querer a paz é abominar a
violência, então a paz implica assumir a solidariedade,
a ajuda ao próximo, como um dever. Não é um imperativo de prudência: é um imperativo moral.
A cura da violência decorre de “políticas adequadas para a sociedade e da valorização das atitudes
pessoais e sociais” destinadas a superá-la. Realmente,
há “uma educação para a violência e uma educação
para a paz.” Esta é fundamental desde a infância e a
adolescência. Pressupõe atitudes solidárias e o cultivo
do respeito efetivo pela dignidade de cada pessoa.
Faço minhas as palavras de Dom Odilo para encerrar este pronunciamento, dizendo: “Violência não se
combate com mais violência, mas pela promoção do
estado de direito e pela renúncia consciente e voluntária
aos meios violentos na superação dos conﬂitos.”
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra à nobre Senadora Ideli Salvatti para uma comunicação inadiável, pelo prazo de
cinco minutos, nos termos do art. 14, inciso VII, do
Regimento Interno.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, estou aqui desde às 10 horas. Se eu não puder
falar hoje, avisem-me, que sairei.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Em seguida aos cinco minutos da Senadora Ideli Salvatti o próximo orador inscrito é o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reservarei para
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terça-feira o meu pronunciamento, ao encerrar a minha tarefa de Liderança do PT e do Bloco de Apoio,
porque quero fazê-lo com a presença das Lideranças
dos demais partidos, pois tenho inúmeras referências
e diálogos a serem feitos aqui no plenário. Hoje quero
tratar de um assunto que reiteradas vezes tenho vindo
à tribuna para abordar, que é a questão tributária.
Um artigo publicado hoje, intitulado “Sandice Tributária”, começa assim: “Ganham crescente projeção
as manifestações de repúdio à escalada tributária em
curso no País”*.
Quero perguntar qual é a escalada tributária em
curso neste País? Qual é a escalada tributária, se tivemos o maior aumento da carga tributária da história
econômica deste País exatamente nos dois governos
que nos antecederam? Houve um aumento de 26%
para 36% do Produto Interno Bruto entre 1995 a 2002.
A primeira vez, nas últimas décadas, que tivemos recuo, redução da carga tributária foi exatamente no
primeiro ano do Governo Lula, que baixou de 35,6%
para 34,8%. Foi a primeira mudança na curva, absolutamente ascendente, vergonhosamente ascendente
da carga tributária no último período.
Então, qual é a escalada tributária em curso no
País? As medidas que estão na MP nº 232, que está
aberta para discussão e que podemos inclusive aperfeiçoar, modiﬁcar?
Listemos aqui todas as medidas adotadas nestes
dois anos do Governo Lula.
Estímulo ao investimento produtivo: desoneração
dos bens de capital, com redução de 5% para 3,5%
da alíquota do IPI, depois reduzida de 3,5% para 2%;
desoneração dos bens de capital mediante redução
do prazo para o aproveitamento de crédito do PIS e
da Coﬁns; depreciação acelerada para bens de capital a ser descontada na Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido; ampliação do período de apuração do
IPI, que reduziu signiﬁcativamente o custo do capital
de giro; instituição de um regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária (Reporto) – os investimentos nos portos foram
desonerados da incidência de IPI, Coﬁns, PIS/Pasep
e Imposto de Importação.
Além de todas essas medidas de incentivo ao
investimento produtivo, tivemos inúmeras medidas
de estímulo à formação de poupança de longo prazo,
quais sejam: redução das alíquotas sobre rendimentos auferidos em planos de previdência complementar
– reportagens publicadas esta semana referiram-se ao
aumento das previdências complementares, que se
beneﬁciam com essa redução das alíquotas; isenção
de tributos sobre os planos de previdência na fase de
acumulação, em que os recursos aplicados passaram
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a ser tributados somente no resgate ou no recebimento
de benefícios; instituição da Conta Investimento, permitindo a movimentação de recursos entre as diversas
modalidades de investimento integrados a esta Conta,
sem o custo da CPMF. Além disso, modiﬁcação do tratamento tributário para aplicações ﬁnanceiras, inclusive com redução de 20% para 15% nas aplicações
em bolsa para incentivar as aplicações ﬁnanceiras de
médio e longo prazo. A alíquota do Imposto de Renda sobre investimentos em ações no mercado à vista
passou de 20% para 15%.
Os fundos de investimento e as demais aplicações
de renda ﬁxa têm tributação decrescente.
Tivemos ainda a ampliação do prazo de incidência do Imposto de Renda nos fundos de investimentos
ﬁnanceiros de mensal para semestral. A alíquota, que
era de 20%, foi reduzida para 15%.
Além dessas medidas de desoneração dos bens
de capital, de estímulo à formação de poupança, tivemos medidas signiﬁcativas de estímulo ao agronegócio,
com repercussões no âmbito social. Entre as medidas,
tivemos alíquota zero para o PIS/Coﬁns para hortifrutigranjeiros e produtos da cesta-básica.
Tivemos alíquota zero para o PIS/Coﬁns para
adubos, fertilizantes, defensivos, sementes e vacinas
de uso veterinário; concessão de crédito presumido de
PIS/Coﬁns para a agroindústria, inclusive cooperativas
de produção e vinicultores, em relação às aquisições
dos insumos adquiridos de pessoas físicas, com impacto positivo nos preços dos alimentos; e isenção
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para
cooperativas.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Tivemos também o Patrimônio de Afetação, essa modiﬁcação signiﬁcativa na questão da habitação, para que
os adquirentes de imóveis e os agentes ﬁnanceiros do
setor da construção civil possam dar mais segurança,
reduzindo os impostos a apenas 7% das receitas dos
empreendimentos imobiliários.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Já
vou terminar, Sr. Presidente.
Ampliação da isenção tributária existente sobre
as Letras Hipotecárias e ainda outras medidas de desoneração tributária, como a redução da alíquota do
IOF incidente sobre operações de seguros de vida, a
redução de R$100,00 da base de cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Física e a isenção do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre
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o Lucro Líquido, PIS/Coﬁns para universidade em troca de bolsas. A questão do software recebeu também
benefícios do PIS e da Coﬁns. Houve concessão do
parcelamento em até 60 meses para débitos de empresas optantes pelo Simples.
Qual é a escalada tributária do nosso País? São
medidas e mais medidas de desoneração que, volto a
aﬁrmar, ﬁzeram, depois de longo tempo, a curva crescente da carga tributária reduzir em 2003.
Se queremos fazer o debate da Medida Provisória
nº 232, façamos, mas querer escamotear, esconder-se
e não reconhecer todo o esforço que o Governo Lula
vem fazendo para desonerar os principais investimentos dos setores produtivos, o consumo de massa de
tributos, é algo inadmissível. Estou fazendo um trabalho
exaustivo para tentar descobrir, nos longos oito anos
de aumento da carga tributária efetiva de nosso País,
onde estavam os pronunciamentos contundentes que
tenho ouvido de determinadas ﬁguras do Senado da
República.
Sr. Presidente, agradeço a gentileza com que V.
Exª me brindou com mais alguns minutos neste meu
curto pronunciamento.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Concedo a palavra ao Senador Pedro
Simon, pelo prazo de vinte minutos, por permuta com
o Senador Demóstenes Torres.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Presidente, enquanto o Senador Pedro Simon se dirige à tribuna, gostaria de usar a palavra por
apenas 30 segundos.
Senador Antero Paes de Barros, neste momento
em que V. Exª preside os trabalhos do Senado Federal, função que ocupei quando 2º Vice-Presidente, eu
queria dizer, não só como tocantinense, mas como
integrante da Bancada do PSDB, que é uma grande
honra ver V. Exª representando o Partido, o Estado de
Mato Grosso, presidindo e conduzindo os trabalhos
desta Casa. Parabéns a V. Exª.
Senador Pedro Simon, pedindo perdão a V. Exª,
quero dizer que será uma honra ouvi-lo da tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Agradeço a manifestação de V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon pelo
prazo de vinte minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr..Presidente, Srªs e Srs.,Senadores: também
felicito V. Exª, como muito bem fez o nobre Senador
Eduardo Siqueira Campos, a quem também parabenizo
por permanecer na Mesa, coisa muito rara, muito difícil,
muito estranha. O Senador Eduardo Siqueira Campos,
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pela sua liderança, pela sua capacidade, em seu primeiro mandato, foi o único que conseguiu permanecer.
O Senador José Sarney tentou, outros tentaram, mas
não tiveram o êxito que S. Exª teve.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um dos últimos atos praticados pela Mesa anterior, sinceramente,
deixou-nos boquiabertos. Ficou registrado nesta Casa o
pedido de criação de uma CPI para investigar, após uma
reportagem divulgada pela imprensa, um alto auxiliar
da Cheﬁa da Casa Civil, que confessava abertamente
sua ligação com o jogo do bicho, com uma inﬁnidade
de coisas absurdas. A CPI foi proposta. O Governo
tentou, lutou, esforçou-se no sentido de impedir que
ela fosse criada. Mas ela foi proposta. Alguns retiraram
suas assinaturas, mas ela foi proposta. Chegou à mesa
do Presidente José Sarney, que pediu aos Líderes que
indicassem nomes. Os Líderes da Maioria – PMDB, PT
e outros – não indicaram os nomes. Não os indicando,
foram além: disseram que só existirá CPI nesta Casa
quando os Líderes da Maioria quiserem.
Há um artigo da Constituição – talvez o mais fundamental para se dizer que há democracia no País e
que o Congresso tem autonomia – que determina que
a minoria tem condições de pedir uma CPI. A minoria,
um terço de Parlamentares, tem o direito de constituir
uma CPI, que deve ser instalada.
Pois os Líderes do Governo determinaram que
não há CPI se eles não quiserem. O Presidente José
Sarney, que tinha o direito e a obrigação de fazer a
nomeação, não a fez. E a tramitação do requerimento
ﬁcou parada.
Propusemos uma ação no Supremo, do meu bravo Presidente Nelson Jobim, onde, lamentavelmente,
em algumas questões, o tempo se arrasta. O Supremo
pediu informações à Casa e está para decidir a questão, podendo fazê-lo na semana que vem. O Relator
da matéria no Supremo pediu à Casa que o informe
da situação da CPI. Sobre um pedido de CPI que o
Presidente José Sarney não instalou porque os Líderes
da Maioria não indicaram os nomes, a Mesa responde
ao Supremo Tribunal Federal:
Certiﬁco, a requerimento do Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de
Mello, que a Comissão Parlamentar de Inquérito criada
através do Requerimento nº 245, de 2004, no qual o
Senador Magno Malta e outros Senadores requerem,
em conformidade com o art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, conjugado com o art. 58, §3º,
da Constituição Federal, a criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, composta de 15 membros e
igual número de suplentes, com o objetivo de investigar
e apurar a utilização das casas de bingo para a prática
de crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
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valores, bem como a relação dessas casas e das empresas concessionárias de apostas com o crime organizado, com duração de 120 dias, (...) teve seu prazo
de duração encerrado em 2 de julho de 2004.
A Mesa responde que a Comissão Parlamentar
de Inquérito teve encerrado seu tempo de duração.
Não foi instalada! O Presidente, numa omissão dolosa, não a instalou. Os líderes, numa ação dolosa, lançaram uma nota em que consta que só vai haver CPI
quando eles quiserem. Entramos com uma ação no
Supremo para mostrar que estava em risco um artigo
sagrado da Constituição, que é o direito da minoria,
o sagrado direito que a minoria tem de investigar. A
maioria tem maioria na Comissão; a maioria indica o
Relator, indica o Presidente; a maioria conduz os trabalhos da CPI. A CPI vai fazer o que a maioria quiser.
Quem é a minoria para impor a sua vontade? Mas a
minoria tem o direito de criar uma CPI, tem o direito
de fazer com que ela se instale, com que ela seja debatida, com que o assunto venha ao conhecimento da
opinião pública. Se a maioria quiser esconder, se não
quiser convocar o fulano, se quiser rejeitar por isso
ou por aquilo deve pagar pelo que faz, mas não pode
arquivar como arquivou.
Agora a Mesa, com a maior “cara de pau”, avisa
ao Ministro do Supremo que se esgotaram os prazos,
que passou o prazo da existência da CPI. Mas ela não
existiu! Houve o pedido para sua criação, que foi para
a mão do Presidente. O Presidente “sentou em cima”,
pediu para os líderes indicarem, e eles não o ﬁzeram.
O Presidente não fez o que devia, que era indicar. Há
uma decisão a ser tomada no Supremo. O Supremo
está em vésperas de decidir. Na véspera de decidir, a
Casa mandou para o Supremo o seguinte: o prazo da
Comissão já passou; não há mais nada que fazer.
E ainda cobramos da Câmara dos Deputados
a escolha do seu Presidente! Trata-se de um homem
de bem, pelo que conheço. Estive analisando a sua
biograﬁa, o seu patrimônio, a sua longa atividade parlamentar.
Escândalo é este aqui. O que marca a história
deste Parlamento é isto aqui. O que marca com gravidade o Parlamento Brasileiro é isto aqui.
O meu querido amigo, ex-Presidente José Sarney,
antes de sair, ainda permitiu que a sua Mesa enviasse ao Supremo esta aﬁrmativa: não deixem criar CPI,
“sentem em cima” da CPI. Mandou avisar ao Supremo
que o prazo da CPI já se esgotou. Nem foi instalada,
mas já se esgotou o seu prazo.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (Sem Partido
– AC) – Senador Pedro Simon, concede-me V. Exª
um aparte?
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Concedo
o aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (Sem Partido
– AC) – Meu prezado amigo Senador Pedro Simon,
enﬁm, V. Exª resgata um assunto que gerou preocupações, tristezas e decepções, particularmente a este
seu amigo que vos fala. O curioso nessa história toda,
Senador, é que lembro a V. Exª e aos ilustres Senadores presentes que, naquela oportunidade, inconformado com o fato de o meu Partido ter participado
da operação “abafa CPI, “aborta CPI”, pedi minha
inscrição avulsa, desconhecendo até se essa atitude
teria guarida no Regimento. Mas pedi por uma razão
muito simples. Antes de o Presidente Lula assumir o
Governo, todos que faziam parte de um Partido dito de
esquerda neste Parlamento ou que eram democratas,
Deputados ou Senadores que ilustraram essas Casas,
quando ocorria um fato de repercussão nacional e de
gravidade como o que envolveu o alto funcionário do
Gabinete Civil da Presidência da República, no caso do
Sr. Waldomiro, quando ocorria um fato dessa natureza
no País, solicitavam ao Congresso Nacional a instalação de uma CPI. Tratava-se de pedido e exigência
daqueles que fazem e faziam parte de Partidos ditos
de esquerda. Pois bem. Depois que assumiu o Presidente da República, minha expectativa era de que,
agora, mais ainda, de forma mais intensa, de forma
mais profunda, iríamos investigar, apurar e punir com
transparência, com rigor. Era o que eu esperava, e
creio que o que V. Exª sempre esperou. Para minha
decepção, os nossos Partidos – PT, PSB e Partidos
da base de sustentação do Governo – envolveram-se
numa operação vergonhosa na tentativa de abafar um
instrumento legítimo do Congresso Nacional, que é a
CPI, por meio da qual poderíamos, sim, investigar um
fato grave como aquele de um alto funcionário do Poder
Executivo ir à televisão e se confessar ladrão e corrupto. Se esse não é um fato grave para o País, para esta
Nação, para este Congresso Nacional, não sei mais o
que é um fato grave que possa justiﬁcar a instalação
de uma CPI. Portanto, parabenizo V. Exª por resgatar
este assunto. Espero até que o Supremo possa decidir em consonância com a aspiração, com o anseio de
muitos de nós que ainda não perdemos a esperança
de ver esse instrumento instalado no Senado Federal,
para que possamos prosseguir e resgatar a tempo e
a hora esse fato que entristece a Nação brasileira e
envergonha o País e o Congresso Nacional.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço, nobre Senador, a V. Exª o importante aparte. V. Exª
participou do movimento para instalação da CPI e deu
o seu parecer como devia ser e como esperávamos.
Mas, naquela ocasião, terminou se encontrando uma
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fórmula de ele se perder no meio caminho, mas V. Exª
e a comissão ﬁzeram o que devia ser feito.
O ilustre jurista Dr. Werner Becker, advogado
convidado por nós para defender a nossa causa, fará
a defesa e tenho certeza de que ele levará essa situação ao ilustre Ministro Celso de Mello, um homem
honrado, respeitoso sob todos os títulos. Quero crer
que o Ministro Celso de Mello haverá de entender o
grotesco da situação. Não creio que o Ministro Celso
de Mello haverá de aceitar uma certidão enviada pela
Secretaria da Mesa em que consta que o prazo da CPI
já acabou – CPI que ainda não foi instalada. O prazo
começa da sua instalação.
Imaginem se qualquer documento a que se desse entrada ﬁcasse na gaveta do Presidente ou numa
comissão e, de repente, se dissesse “passou o prazo”,
sem que nunca o tivéssemos apreciado. A CPI é uma
expectativa. Como diz muito bem V. Exª, lamentavelmente os fatos hoje são mais graves do que os daquela
época, mas o Governo terá que aceitá-los.
O que ocorreu na Câmara dos Deputados com
relação ao episódio da Mesa deve servir de exemplo
para que o Governo entenda que é muito melhor agir
de forma aberta, franca; que é muito melhor dialogar
defendendo que buscar argumentos escusos.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Concede-me V.
Exª um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Há muito
tempo estou na vida pública.H á muito tempo estou
vendo vexames que ocorrem, mas esse das últimas
48 horas, de mudar como se mudaram os membros
de bancada, de o Governo promover com os seus 11
Ministros a retirada de não sei quantos de outros Partidos para entrarem no PMDB e em outros Partidos
para ganhar a Presidência da Câmara, para ganhar a
Liderança do PMDB, é um episódio triste, que, sinceramente, nem na época militar vi acontecer dessa maneira. Quando entramos com a candidatura do Djalma
Marinho, extraordinário homem – essa foi a primeira
vez que resolvemos enfrentar a ditadura, apresentando-o como candidato à presidência da Câmara dos
Deputados –, os militares entraram, pressionaram, ﬁzeram o diabo e ganharam, mas não foram pegos 10
Deputados para botar aqui, mais outros tantos botar
ali. Não houve uma tramóia de tudo que é jeito. Isso
nunca tinha acontecido.
Acho que o exemplo vale, e a gravidade não está
na pessoa que foi eleita, mas na forma com a qual se
quis se intrometer. E que seja um bom exemplo, para
que não se repita.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pedro
Simon, V. Exª permite um aparte?
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não,
Senador.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pedro
Simon, V. Exª, sem dúvida nenhuma, é o grandioso
Líder do PMDB no Brasil. Somente se iguala a V. Exª
aquele que está encantado no fundo do mar, Ulysses,
mas, do vivos, é V. Exª. Tenho o direito e a liberdade
de escolher. V. Exª é um líder mesmo, é aquele que
prende, o que atrai, é mais do que o sol no PMDB, que
só ﬁca de dia; V. Exª, pelas suas virtudes, coragem,
honradez e honestidade nos ilumina dia e noite. Mas
queria advertir para o Presidente entrante que na democracia há a minoria. Esta Casa viveu o maior drama
na história do Império, quando a religião oﬁcial era a
Católica Apostólica Romana, e o Senador tinha que
jurar que o era, senão, não tomava posse. A partir daí
foram sendo reconhecidas as minorais. As minorias têm
que ser reconhecidas na democracia. A democracia
é o governo da maioria com respeito pela minoria. É
preciso respeitar as minorias, os negros, os índios, os
homossexuais e também nós, Parlamentares do PMDB,
que aqui somos minoria. Quero dizer-lhe que essa minoria tem a maior voz da história da democracia: Pedro
Simon, e eu estou aqui para acompanhá-lo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço, em primeiro lugar, ao companheiro pela amizade e
pelo carinho. V. Exª vem se pronunciando a respeito e
eu sou daqueles que diz que é muito mais interessante
ver o Sr. Mão Santa alertando sobre o que está errado
do que ver, por exemplo, a Senadora que saiu agora
da tribuna bater palmas para tudo que está acontecendo. Ela disse que gostaria de saber onde estavam os
homens do PSDB e do PFL durante os oito anos de
Governo de Fernando Henrique, quando aumentaram
impostos, porque eles não disseram nada. É verdade.
O PT, naquela ocasião – eu posso dizer isso -, durante esses oito anos gritou, protestou. Mas eles também
podem perguntar onde está o PT agora, quando essas
coisas estão acontecendo, quando tudo aquilo que o
PT dizia que era equivocado hoje está acontecendo,
e o PT silencia.
Por isso, quando V. Exª chama a atenção para
esses fatos é mais amigo do nosso amigo Lula do que
aqueles que, a pretexto de bater nas costas, como hoje
o Sr. Noblat publica – queira Deus que não seja verdade; acredito que não é verdade –, que alguém, por ser
amigo do Senhor Lula, recebeu um telefonema para
fazer uma transação com a Transbrasil absolutamente
nefasta e absolutamente negativa.
Embora respeite o jornalista Noblat, acho difícil
que o Presidente da República tenha dado o telefonema de que ele fala. Mas aconteça o que acontecer,
o que está ali não pode ocorrer. A gravidade do con-
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luio entre a Transbrasil e uma outra empresa, em que,
terminando com a Transbrasil, decretada a falência, a
outra continuaria, é algo muito grande. É uma denúncia
muito séria feita pelo jornalista Noblat que, acredito,
não acontecerá.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas é
muito mais amigo do Lula o Sr. jornalista Noblat – embora muitos possam não gostar dele –, que diz isso, do
que aqueles que ﬁcam esquecidos, que ﬁcam quietos
quanto à possibilidade de essa operação acontecer, e
tomássemos conhecimento apenas depois.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Senador, a norma adotada pela Mesa,
eu estou cumprindo aqui aquilo que o Senador Pedro
Simon vinha fazendo, já...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Encerro
e peço desculpa, Senador Eduardo Suplicy. Devo apenas dizer a V. Exª que...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
gostaria de fazer uma referência ao Presidente em
relação às observações de V. Exª e prometo ser brevíssimo, se V. Exª me permitir.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Senador Suplicy, V. Exª está inscrito.
Se for concedido o aparte, os outros inscritos serão
prejudicados.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu encerrarei, Sr. Presidente. Apenas farei uma proposta e
peço que V. Exª a leve à Mesa.
Não pode acontecer o que está acontecendo.
Ontem e hoje, nesses dois primeiros dias, falaram 20
Líderes e apenas dois ou três inscritos.
Sr. Presidente, V. Exª poderia levar à Mesa – e
seria uma decisão que me parece correta – a sugestão
de que fale um Líder e um inscrito. Até concordo que
o tempo que hoje é concedido ao inscrito não precisa
ser de 20 minutos, pode ser 10 minutos, mas não pode
acontecer essa espera de três horas. Ontem, para falar,
tive que esperar quatro horas. Cheguei aqui no início
da sessão e fui falar no encerramento da mesma, e
hoje a mesma coisa. Então penso que V. Exª poderia
levar à Mesa. Penso que seriam duas decisões absolutamente corretas: a primeira, fala um Líder e fala um
inscrito; e a segunda, o inscrito, em vez de dispor de
20, teria apenas 10 minutos.
Obrigado pela tolerância e vejo V. Exª na Mesa
realmente com muita alegria pelo trabalho que V. Exª
desenvolveu na Comissão. Pelo heroísmo da sua atuação, é um homem que merece o nosso apreço e o
nosso respeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Simon, pela manifestação.
Informo a Casa que ontem já conversei com
o Vice-Presidente, Senador Tião Viana, e S. Exª vai
propor, na primeira reunião da Mesa, que ocorrerá na
quinta-feira, a possibilidade dele, o Vice-Presidente,
Senador Tião, liderar uma Comissão de Senadores
indicados pelo Partido para fazer as alterações com
relação ao Regimento Interno.
Em conversando com S. Exª, o Senador Tião
Viana adiantou-nos que proporá uma diminuição do
prazo para depois da Hora do Expediente, porque
não cabe em um Parlamento moderno discursos de
50 minutos. Se reduzirmos bem esse tempo, daremos
oportunidade a todos.
Portanto, Senador Pedro Simon, será um assunto
tratado na primeira reunião da Mesa, quando faremos
esse pedido ao Presidente Renan.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, permita-me. Penso que é correta a decisão
– eu já sabia disso. V. Exª sabe como é demorado o
processo para designar uma comissão, reunir, debater, ir para a Comissão de Constituição e Justiça e
voltar para o plenário. Enquanto durar esse tempo, a
Mesa com os Líderes poderiam tomar essa decisão.
Ou seja, enquanto não for alterado o Regimento, que
haja o acordo de o orador falar, em vez de 20, por 10
minutos e da fala de um Líder intercalando com a de
um inscrito.
O PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. PSDB
– MT) – Solicito as notas taquigráﬁcas relativas à proposta de V. Exª para que possa levar à Mesa. Antecipo,
inclusive, que serei favorável à proposição de V. Exª.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra para reforçar. Penso que a
proposta do Senador Pedro Simon é absolutamente
viável, exeqüível. Assim teríamos uma distensão com
muita tranqüilidade, dando oportunidade a todos de
utilizar, de forma mais democrática, os horários. Em
50 minutos, é preciso ter muito assunto para falar. Portanto, 20 minutos após e 10 minutos antes da Ordem
do Dia são mais do que suﬁcientes para que todos os
Parlamentares e todos os Partidos possam usar a tribuna durante toda a semana.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – O próximo orador inscrito é o Senador
Demóstenes Torres, que havia feito a permuta com o
Senador Pedro Simon.
Em seguida, estão inscritos os Senadores Antonio Carlos Valadares e Marcelo Crivella.
Com a palavra o Senador Demóstenes Torres,
pelo prazo de 20 minutos.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Deputado
Carlos Alberto Silva que considero visita honrosa ao
Senado, “A vontade política aparece quando acontece uma tragédia” – Antonio Flávio Testa, antropólogo
da UnB.
Eu tenho o maior apreço por Portugal por razões
de origem, religião, arquitetura e, é claro, o fado. Apesar
da modernização do país lusitano após a integração à
Comunidade Econômica Européia, no quotidiano de
Portugal ocorrem fatos que às vezes nos endereçam
diretamente ao Brasil. No ﬁnal do inverno de 2001,
chuvas torrenciais atingiram toda a Península Ibérica
e castigaram o norte de Portugal. Resultado: uma ponte sobre o Rio Douro foi levada pela força das águas,
que tragaram um ônibus. O saldo foi trágico e abalou
o país. Foram 72 mortes. No dia subseqüente, o Presidente de uma freguesia declarou à imprensa que há
três anos vinha alertando o Governo Central sobre o
comprometimento da ponte, mas que foi preciso um
desastre daquele porte para que as autoridades se
empenhassem em resolver o problema.
De volta ao Brasil, um acontecimento recente
guarda enorme semelhança com as mortes no Douro.
O liame entre eles é a omissão. O deixar de fazer é
uma instituição brasileira por excelência e pela qual o
Governo do Excelentíssimo Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, realiza verdadeira proﬁssão
de fé. Estou falando da execução da freira norte-americana, Dorothy Stang.
Menos de uma semana antes de ser fuzilada com
um disparo à queima-roupa na cabeça, quatro tiros
nas costas e um no abdômen, a irmã Dorothy Stang
se reuniu com o Secretário dos Direitos Humanos do
Ministério da Justiça, Nilmário Miranda, uma espécie
de ministro geneticamente modiﬁcado, e lhe comunicou
que fazendeiros da região do Município de Anapu, no
Pará, haviam jurado de morte quatro pessoas. Como é
de praxe, o Sr. Nilmário Miranda, o emissário do simulacro, sentou-se à mesa com os trabalhadores rurais
e a freira e concedeu uma entrevista coletiva. Sob os
holofotes, esbanjou indignação como se o problema
não fosse da sua competência e prometeu providências. Quatro dias depois, a irmã foi assassinada.
Depois de consumado o crime que o Secretário de
Direitos Humanos poderia ter evitado, Miranda declarou:
“Para o Governo Lula, solucionar o crime e prender os
mandantes é uma questão de honra”. Em seguida, aduziu: “Não podemos permitir a impunidade em um caso
desses”. Então, eu pergunto: Srªs e Srs. Senadores,
há casos em que se permite a impunidade?
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O conﬂito que resultou na morte da irmã Dorothy
Stang tem relação indireta, conforme salientou o The
New York Times, com a forma pusilânime com que o
Governo Lula trata o problema da regulamentação das
terras no Pará. Ora, Sr. Secretário Nilmário Miranda,
só se desaﬁa abertamente a lei e a ordem quando se
tem certeza de que o Estado é fraco. Em um Governo
decente, o senhor seria o primeiro a ser exonerado a
bem do serviço público por prevaricação.
Srªs e Srs. Senadores, sempre que o Governo Lula vai gerenciar uma crise de segurança chega
atrasado. Por conta do descompasso clamoroso entre
a intenção e o gesto vêm os desgastes provocados
pelas tragédias anunciadas. O Ministério da Justiça
tinha de ter dado proteção à religiosa católica. Eram
sabidas as hostilidades que a freira recebia, inclusive
dos políticos locais. Depois de consumado o crime, a
mobilização de Ministros, o retorno antecipado do Presidente de viagem internacional e a repulsa verbal ao
ato vergonhoso compõem um desforço enganador. Algo
ﬁngido e orquestrado para durar enquanto o assunto
está em evidência na mídia. Além de não agir com a
antecipação que os fatos requerem, o Governo Lula
apresenta reações lacônicas e genéricas. Um exemplo
foi a platitude com que o Ministro-Chefe da Casa Civil,
José Dirceu, pronunciou que o caso não ﬁcaria impune. O Ministro José Dirceu, não sei se desapontado
com a derrota do PT na eleição da Mesa da Câmara
dos Deputados, me lembrou muito nessa oportunidade o Godofredo Alves, conhecido personagem de Eça
de Queirós. Conforme vou demonstrar adiante, a vida
vale muito pouco neste País como um todo e menos
ainda para o Governo do PT, que deﬁnitivamente não
se importa com a segurança do brasileiro.
Srªs e Srs. Senadores, 2004 foi encerrado como
o ano mais violento das nossas vidas e os recordes
serão sucessivos. Com base no Mapa da Violência IV,
editado pela Unesco, ﬁz as contas e cheguei a projeções que indicam um quadro estarrecedor nestes anos
2000. Caso seja mantida a taxa de crescimento médio
anual de 4,2% dos homicídios, veriﬁcada entre 1995 e
2002, o País vai fechar a atual década com um número superior a 580 mil assassinatos, ou dois tsunamis
em dez anos. E depois vem o Presidente Lula dizer
que Deus é nacional porque não temos maremotos.
A mitiﬁcação do caráter pacíﬁco do brasileiro é um
excelente temário para se fazer teatrinho de política
de direitos humanos, mas não contribui em nada para
trazer tranqüilidade à Nação.
O Núcleo de Estudos da Violência da Universidade
de São Paulo lançou na Suíça, em janeiro deste ano, a
mais abrangente análise da mortalidade por arma de
fogo no Brasil, tendo por base os dados do Datasus
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do Ministério da Saúde. O trabalho foi elaborado com
suporte técnico da Organização Mundial da Saúde e
da instituição norte-americana Small Arms Survey.
De acordo com o relatório, a década 1990 registrou o
número de 266 mil mortos por tal causa. A pesquisa
da USP aconselha que os dados em questão devem
ser analisados com cautela, pois são subestimados.
Os indicadores demonstram que não há dúvida de
que no País da cor tropical, do jeitinho e da feijoada,
a tendência dos tempos modernos é a exasperação
da “lei do trabuco”. De acordo com as informações do
Núcleo da USP, houve estabilidade relativa das causas externas das mortes na década em questão. Em
sentido contrário, ocorreu um sistemático incremento
das mortes por armas de fogo, passando de 20,9%,
em 1991, para quase 30% em 2000. O indicador já situa o número de mortes por arma de fogo na primeira posição entre as causas externas, superando, até
mesmo, os acidentes de transporte.
O relatório da USP demonstra que a mortalidade por tal causa no Brasil cresceu 211,6% entre 1979
e 1999, passando de 6 por grupo de 100 habitantes
para 18 por 100 mil habitantes. As mortes decorrentes
desta motivação alcançaram 42% dos óbitos da população masculina entre 15 e 19 anos. De acordo com o
Datasus, a epidemia da violência é um fenômeno urbano, sendo Recife, Cuiabá, Vitória, Rio de Janeiro e
São Paulo as capitais que registram a maior incidência
do problema. Na década de 1990, em Goiás, 57,5%
dos homicídios foram provocados pelo emprego de
armamento.
A vida é o bem jurídico mais valorado na dogmática penal, mas no Brasil o homicídio deﬁnitivamente
não é o crime cuja conduta recebe a maior repulsa
social. Tanto é verdade que o País não se indigna de
produzir praticamente 60 mil assassinatos por ano.
São falaciosos os argumentos de que a morte não
impactua porque o Brasil tem dimensão continental e
a sua ocorrência é difusa. No relatório é mencionada
pesquisa em que 29% dos entrevistados responderam
conhecer alguém que foi atingido por arma de fogo.
São números que conﬁrmam o que se convencionou
chamar de banalização do crime, cuja responsabilidade
deve ser tributada à extrema condescendência do ordenamento penal com o delinqüente, o que gera uma
esteira inﬁnita de impunidade, contra a qual a reação
do Governo Lula é apenas retórica e pontual.
É comum a imprensa notiﬁcar que determinado
indivíduo que cometeu um homicídio em circunstâncias
repugnantes poderá ser condenado a até 30 anos de
prisão. Embora a pena máxima em abstrato tenha esta
medida, a média de condenação por homicídio qualiﬁcado, a exemplo do ato de pistolagem que fulminou a
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irmã Dorothy Stang, é de 18 anos. Como muitos juízes
considera inconstitucional a Lei dos Crimes Hediondos,
é corriqueiro que o assassino de aluguel progrida para
o regime semi-aberto, isto é, volte às ruas, com três
anos de prisão. Até menos do que isso caso “trabalhe”
durante o período de condenação.
O estudo da USP demonstra que é fato a associação entre o alto índice de homicídios e as mazelas
fermentadas nas concentrações periféricas das grandes
cidades. As políticas de prevenção ao delito passam
necessariamente pela promoção social. No relatório são
apresentadas cinco recomendações a que o Governo
Lula deveria estar atento. Uma delas é o tratamento
das desigualdades sociais. Sobre esse aspecto é do
entendimento comum que as políticas de promoção
social do PT são uma bazóﬁa. As outras quatro dizem
respeito à efetividade do Estado. São elas: o aprimoramento das informações produzidas pelas instituições
policiais e aﬁns; a realização de pesquisas para que se
tenha conhecimento cientíﬁco do problema; a redução
da impunidade com o desenvolvimento da qualidade
dos serviços de segurança pública e Justiça; e, por ﬁm,
a integração das ações de enfrentamento da violência
entre os entes de Governo. É desnecessário mencionar
que o Governo Lula não é desse ramo.
A violência é determinada por um conjunto de
fatores, e há mais de cem teorias que procuram explicar as suas causas de acordo com as condições objetivas e subjetivas do indivíduo. Mas o Governo Lula
considera um axioma que a criminalidade é fruto das
desigualdades sociais e que bastará a superação do
estado de pobreza para que se consolide a paz salvadora. Enquanto ela não vem, o PT prefere considerar
que a carniﬁcina não é da sua alçada. No ano passado, a União, conforme dados do Sistema Integrado de
Administração Financeira (Siaﬁ), investiu pouco mais
de 50% do Orçamento do Fundo Nacional de Segurança Pública, o que equivale a praticamente R$1,00
destinado à garantia de cada brasileiro.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Demóstenes Torres, V. Exª me concede um aparte?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Demóstenes, o
orador grego, era gago. V. Exª é perfeito. Isso é uma
dádiva de Deus a Goiás, ao Brasil e a este Parlamento. Mas quero advertir que é hora de o Presidente Lula
se ilustrar. Hoje ninguém mais fala em política sem ter
respeito ao estudo de Norberto Bobbio, um estadista,
Senador vitalício da Itália. O mínimo que se espera de
um Governo é segurança: segurança à vida, à liberdade
a à propriedade. Eis o fracasso do PT e do Presidente
Lula. Outro dia ouvi o sábio e competente Mercadante

Índice Onomástico

142

01158

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

citando Shakespeare*: palavras, palavras e palavras.
Mercadante, o PT diz mentira, mentira e mentira. Senador Demóstenes, V. Exª se lembra que o Ministro
Márcio Thomaz Bastos, no auge do caso Fernandinho
Beira-Mar, quis mandá-lo até para o Piauí, para uma
prisão pequena que ﬁz nas cercanias de Teresina, Frei
Damião. E disse que o País iria construir cinco penitenciárias, espalhadas pela sua área territorial – cinco
grandes penitenciárias para criminosos de alto risco, de
alta criminalidade. Não ﬁzeram nenhuma! Shakespeare, se voltasse a escrever e se inspirasse no Governo
– lembra-se que ele disse que havia uma podridão no
reino da Dinamarca e que era melhor ser mendigo em
Nápoles do que rei na Dinamarca? –, o que ele diria
agora diante deste Governo que está aí, que causa
tudo isso? Sou médico e um médico busca a causa
e a etiologia. Está todo mundo falando, rezando pela
freira. Mas vamos rezar pela causa, pela etiologia. É
um governo! Que acabe com o núcleo duro e tenha
um núcleo inteligente, de estudo e preparo, que busque dar segurança, aquela segurança que Norberto
Bobbio pregou. É o mínimo que um povo deve exigir
de seu Governo.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Senador Mão Santa, com muita propriedade, inteligência
e muita verve, V. Exª fez uma análise bastante clara do
que é o Governo Lula não só na área da segurança.
Estamos falando de segurança, V. Exª citou o exemplo dos presídios de segurança máxima, os presídios
federais que seriam construídos, da reforma que seria
feita para endurecer o jogo contra a criminalidade. V.
Exª se lembra muito bem que aprovamos um projeto no
Senado para eliminar ou diminuir a violência doméstica, possibilitando que os agressores da mulher sejam
presos em ﬂagrante. Hoje isso não é mais possível. O
Senado aprovou a pena mínima de um ano. Mas na
Câmara dos Deputados, por pressão do Ministério da
Justiça, a pena foi novamente baixada para seis meses.
Aumentou-se a pena de três meses para seis meses,
mas o agressor continua podendo espancar livremente
sua namorada, companheira. Ele vai assinar um TCO
(Termo Circunstanciado de Ocorrência) e pagar uma
cesta básica. E o Brasil continua sendo o País campeão mundial da violência doméstica.
Estudos feitos por diversas entidades mostram
que uma mulher freqüentemente espancada ganha
menos; usa sistematicamente o SUS; tem sua expectativa de vida diminuída, causando prejuízos econômicos ao País. Como o Governo tanto gosta de falar
da economia e como há prejuízos, por uma questão
de comodidade, o Governo poderia ter incentivado o
ﬁm da violência contra a mulher.
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Na área de segurança pública, o Governo é uma
lástima. Nas outras áreas também não é um Governo
que realiza. Isso é ruim para o Brasil. Gostaríamos de
estar aqui dizendo que o Presidente é bom e o Governo,
extraordinário. Mas, lamentavelmente, é um desastre na
segurança pública. No ano passado, o Governo acabou
por investir R$1,00, Senador Mão Santa, na segurança
de cada cidadão do Brasil. Caso fosse possível estimar
em valor monetário a omissão deste Governo com a
segurança pública do Brasil, certamente, seria este o
valor da vida de cada um de nós: R$1,00.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT.) – Concedo a palavra ao Senador Antonio
Carlos Valadares, que disporá de até 20 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
sabemos que o Senado Federal representa os Estados e, conseqüentemente, os Municípios, e são entes
federados do Brasil. O fortalecimento dos Estados e
Municípios é uma condição sine qua non para o desenvolvimento do nosso País. Então defender Estados
e Municípios é um dever de todos nós que compomos
esta Casa, mesmo porque a própria Constituição assinala que os Senadores representam seus Estados
e cada Estado elege três Senadores.
Um dos assuntos mais graves que deverão ser
objetos de debate este ano é a questão tributária, que
interfere diretamente no equilíbrio ou no desequilíbrio
do pacto federativo. A Senadora Ideli Salvatti citou
dados que comprovam a alta carga tributária que foi
objeto de iniciativa do governo passado. Nossa carga
tributária foi aumentada anualmente na base de 1,25%,
redundando em um aumento, de 2002 a 2005, de cerca de 10 pontos, isto é, a carga tributária passou de
26% para 36%.
Sr. Presidente, apesar de aliado do Governo, não
posso deixar de reconhecer que algo deve ser feito na
direção de repactuar a questão tributária para que aos
Municípios e aos Estados sejam concedidos recursos
suﬁcientes para manterem os níveis de investimentos
em infra-estrutura e resolverem o problema que impede nosso desenvolvimento.
Às vezes, eu me pergunto se nós, lideranças
políticas, não estamos precisando de um mutirão nacional contra as perdas dos Estados e dos Municípios,
porque eles arcam com a arrecadação, suas populações pagam essa pesadíssima carga tributária, mas,
ao ﬁnal, o bolo ﬁca quase todo com a União. De tudo
que produzimos em nosso País, de cada R$10, pelo
menos R$4 ﬁcam com o Poder Público, e desses R$4,
R$3 ﬁcam com a União.
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Essa desigualdade tem de ser revista, tanto pelo
Congresso Nacional como pelo próprio Executivo,
porque, do contrário, haverá uma crise avassaladora
envolvendo Estados e Municípios, que ﬁcam, com o
pires na mão, atrás do Governo Federal. Por ocasião
das emendas ao Orçamento, recebemos aqui governadores e prefeitos solicitando aos parlamentares a
inclusão de verba no Orçamento para resolver seus
problemas de infra-estrutura – saneamento, estradas,
hospitais. Essa pressão, sem dúvida, seria reduzida
se o Governo Federal União abrisse mão de parte de
sua arrecadação, descentralizando os recursos, a ﬁm
de que as unidades federadas pudessem exercer seu
papel preponderante de desenvolver o Brasil.
Merval Pereira, especialista em área econômica, consagrado e qualiﬁcado jornalista de O Globo,
nos traz os últimos dados de 2004, e eles são mais
do que preocupantes: o peso dos Estados no bolo da
arrecadação ﬁscal total caiu para 24,6% e o peso dos
Municípios caiu para 16,5%. É a menor participação
de Estados e Municípios desde 1987.
Ora, isso exige um grande debate nacional – Governo e Oposição – , um grande mutirão de todas as
lideranças políticas de nosso País, de todos os agentes da sociedade civil e do Estado, que nos permitirá encarar de frente, e de uma vez por todas, aquele
pesadelo que termina comprometendo o chamado
pacto federativo.
É preciso quebrar essa tradição ruim, em que
a União se torna grande e até monumental no pagamento de juros e muito pequena, minúscula, quando
se trata de custeio, de investimento público, de garantia de serviços essenciais. Estados e Municípios estão
vivendo uma verdadeira hora do espanto, uma hora
da perplexidade, e isso por uma razão muito simples:
quanto mais aumenta o bolo ﬁscal brasileiro, quanto
mais a União arrecada, menos recursos chegam aos
Estados e Municípios e menos nosso povo conta com
educação, saúde e segurança pública.
Os nossos Municípios estão sendo sufocados pelas cobranças da Previdência, por exemplo. A receita
municipal, que já é reduzidíssima, com muita freqüência
termina comprometida pelo pagamento de multas ou
de dívidas para com a Previdência. Chegam os ﬁscais
da Previdência à Prefeitura e aplicam multa, muitas
vezes mesmo quando os serviços são terceirizados,
porque, segundo a Previdência, a Prefeitura deveria ser
responsável pelo pagamento das alíquotas inerentes
àquele trabalho. A prefeitura é multada, e o Prefeito,
muitas vezes já terminando seu mandato, não se preocupa com recursos e deixa aquela dívida estrondosa,
volumosa, para seu sucessor. Muitos prefeitos estão

Sexta-feira 18

143

01159

gastando quase 20% de sua arrecadação com o pagamento de dívidas para com a Previdência.
Ora, Sr. Presidente, enquanto aos Estados concedemos a possibilidade do pagamento de suas dívidas
totais, comprometendo apenas 13% de suas receitas,
os Municípios, somente com pagamento das dívidas da
Previdência, na grande maioria, estão comprometendo
mais de 20%, ou seja, levando uma parte considerável de suas receitas para a União em detrimento dos
serviços essenciais que deveriam prestar.
Sr. Presidente, é muito simples e direta a proposta que levei ao Ministro da Previdência, Amir Lando. É
necessário o reescalonamento desse tipo de dívida.
O Município não tem capacidade de pagamento, não
conta com receita para cobrir esse tipo de reembolso
e muito menos conta com fundos para pagamento de
multas por atraso de pagamento. A solução, então, é
o reescalonamento, e vamos continuar lutando para
que ele aconteça.
Não estamos falando de retórica. Os dados estão aí. A transferência de recursos da União para os
Estados caiu de 4,1% do PIB em 2002 para 3,8% em
2004, e isso mesmo considerando a Cide, benefício
conquistado pelos Municípios e pelos Estados aqui no
Senado Federal e na Câmara dos Deputados.
Qual é o maior problema nisso tudo? Em primeiro lugar, o mais grave é que ao mesmo tempo em
que a União centralizou mais recursos, descentralizou
encargos sociais para os Municípios. Da Constituição
de 1988 para cá, mais e mais encargos sociais foram
transferidos para os Municípios e Estados e, de lá para
cá, menos recursos chegaram às bases federativas. O
resultado geral todo mundo sabe: no Brasil há impostos
de mais e serviços de menos. Começa a reinar entre
nós um pacto federativo às avessas. E não se pense
que as PPPs poderão substituir o Estado e reverter
essa situação. Sem falarmos no caráter de urgência
da crise de falta de recursos dos Municípios, aquele mesmo Município onde todos vivemos, onde tudo
acontece, onde nosso povo sofre de graves carências
e privações de serviços essenciais.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Daqui a pouco, com muito prazer, concederei um aparte a V. Exª, Senador Mão Santa.
Nossa esperança está, evidentemente, depositada
no Governo Lula. Sua Excelência, que prometeu em
campanha o fortalecimento dos Estados e Municípios,
terá de liberar a sua equipe econômica para admitir
que o enfraquecimento dos Municípios e dos Estados
signiﬁca o enfraquecimento da Nação.
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Por isso, Sr. Presidente, a minha sugestão é a
de que durante este ano seja levado a efeito o grande
debate do pacto federativo deste País.
Quero ter o prazer de dar um aparte ao nobre
Senador Mão Santa, um dos grandes defensores dos
direitos dos Municípios.
V. Exª, que foi “prefeitinho” lá no Piauí, tem dado
o exemplo.
Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Antonio
Carlos Valadares, eu quero dar um testemunho da
importância de V. Exª para este País, para as boas
e justas leis. Aquele problema do número de vereadores é um caso mal resolvido. Quer dizer, o prefeito
transfere o mesmo tanto para um número menor, sacriﬁcando muitos representantes. V. Exª tem o melhor
trabalho. Já quero antecipar o meu voto e, da mesma
maneira, dar um pouco da nossa experiência. E quis
Deus estar ao meu lado este extraordinário Líder do
Piauí, Heráclito Fortes. Nos anos 90, era Prefeito de
Teresina, Capital, e eu, da minha Parnaíba, “prefeitinho”, e criamos institutos municipais, prevendo isso.
Estão inviabilizadas todas as prefeituras que não criaram seus institutos, pela voracidade da Previdência. E
mais: quando caíram na mão do PT, que é o partido do
tributo. Essa é a realidade, tem que haver uma nova
reﬂexão. Então, nos anos 90, os Prefeitos, como o Heráclito, de Teresina, eu, de Parnaíba, e outros criamos
institutos municipais, e essas prefeituras estão fortes,
viabilizadas, e as outras estão sacriﬁcadas, sacrifício
aumentado pela voracidade de imposto do PT, o partido dos tributos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Concedo o aparte ao Senador Heráclito Fortes.
Muito obrigado, Senador Mão Santa, pelas palavras, principalmente aquelas a que V. Exª se referiu,
dos vereadores. A promessa, à época, é que, se fosse
mantida a resolução do TSE, reduzindo o número de
vereadores, haveria conseqüente redução das despesas das câmaras municipais. Ledo engano, pois nada
disso aconteceu. As câmaras municipais perderam
milhares de cadeiras, os atuais vereadores tiveram
os seus salários aumentados e as despesas não foram reduzidas. Ao contrário, os municípios continuam
a arcar com a mesma despesa de antes da resolução
do Senado Federal.
Assim, aquilo foi uma pregação enganosa da
grande imprensa; ou seja, se a proposta do TSE fosse
aprovada, haveria uma redução de despesa de milhões
de reais. Nada disso aconteceu. Se nós tivéssemos
aprovado a proposta da qual eu era Relator, aí sim,
teria havido redução de vereadores e conseqüente
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redução de despesas. O que houve na realidade foi
uma hipocrisia, que muita gente engoliu.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Caro Senador
Valadares, estou acompanhando atentamente o seu
pronunciamento como quem, aliás, acompanha sua
vida pública há muito tempo, muitas vezes de longe,
mas sempre com admiração. Senador Mão Santa, eu
me lembro de que eu era onisciente da minha vida,
era assessor parlamentar do Ministro da Educação e
ele, Secretário de Educação de Sergipe. Certa vez, o
Ministro perguntou-me quais eram os secretários que
tinham vocação política e eu citei Valadares e mais
dois. Logo em seguida, fui surpreendido com Valadares prefeito, governador, Senador, que vem mandando
em Sergipe há muito tempo, graças à sua competência
e também graças ao seu compromisso com o serviço
público, com a administração pública. Valadares tem
uma das características que eu mais admiro no homem público. Nunca o vi defendendo aquilo que não
fosse o bem e o patrimônio público e sempre a causa
do povo. V. Exª trata de um assunto que vivemos. Eu
vivi numa circunstância e V. Exª viveu em outra: exatamente o sufoco dos Municípios e dos Estados com
relação à Previdência. O Senador Mão Santa lembrou
muito bem: eu era prefeito de Teresina e ele, prefeito
de Parnaíba. Como sempre chorão, um dia me liga se
queixando de que a Prefeitura de Parnaíba não tinha
dinheiro para pagar aos técnicos para formação do
primeiro instituto. E nós tivemos a felicidade de ser pioneiro no Brasil. Então, técnicos de Parnaíba juntaramse aos meus técnicos em Teresina e nós montamos
o primeiro instituto, já amparado pela Constituição de
88. Aqueles que não acreditam em futuro e realidade
ﬁcaram contra, espantados, mas nós vimos naquele
momento que era a única saída para os municípios,
que se libertariam das amarras da Previdência, que
de nada servia e nada atendia no que se refere às
questões sociais do povo. Fizemos, Senador Valadares, institutos que são modelo. O instituto de Teresina
hoje, além da assistência ao servidor no que diz respeito à aposentadoria, dá assistência médica do melhor nível possível e é um orgulho para todos nós. O
Senador Mão Santa, agora mesmo, lembra-me que,
quando governador, cedeu ao Instituto de Teresina
uma parte de um balneário que pertencia ao Governo
do Estado e, naquela desmobilização patrimonial do
patrimônio excessivo que o Estado do Piauí possuía,
cedeu a esse instituto. De forma que são experiências
e atitudes corajosas como essa, que V. Exª sabe muito
bem o que signiﬁcam, que fazem com que algumas
situações sejam revertidas. De modo que parabenizo
V. Exª pela oportunidade do pronunciamento. Tenho
certeza de que este é um tema que fatalmente será
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abordado com muita freqüência durante este ano legislativo, porque cada dia mais a distorção aumenta e
cada dia mais vemos a necessidade urgente de se dar
uma solução para essa questão. Agradeço a V. Exª a
oportunidade e o parabenizo por trazer esse tema ao
Senado Federal.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Heráclito Fortes, agradeço a V.
Exª e ao Senador Mão Santa pela efetiva e grandiosa
participação neste debate, numa questão tão importante quanto a dos municípios, a pequenez da arrecadação dos municípios, notadamente quanto a essa
voracidade da Previdência em cobrar dívidas. Se os
municípios brasileiros tivessem seguido a experiência
do Piauí, da iniciativa de V. Exª, com o apoio integral do
nosso Governador Mão Santa, naturalmente que eles
não estariam sofrendo as conseqüências de não terem
o seu próprio instituto para gerirem os seus problemas
sociais relacionados com os funcionários.
Portanto, agradeço a participação de V. Exª e
concedo um aparte ao Senador Crivella, com muita
honra.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Senador Antonio Carlos Valadares, é um prazer estar
aqui no Plenário ouvindo o pronunciamento de V. Exª,
tão lúcido. Senador, realmente precisamos rediscutir
a nossa reforma tributária. Naquela ocasião, no ano
passado, já falávamos sobre várias coisas que não
nos agradavam. Como base do Governo, votamos.
Mas, realmente, esse trâmite das medidas provisórias
no Congresso, essa falta de discussão, essa sofreguidão acabam fazendo com que as imperfeições mais
à frente nos tragam um certo arrependimento. Hoje
V. Exª aborda um tema extraordinário. Temos 5.565
municípios no Brasil quebrados. O próprio Rio de Janeiro, segundo maior Município do nosso País, está
quebrado: os hospitais não funcionam, não há reajuste
para o funcionalismo; transporte e educação são um
caos. V. Exª toca no setor previdenciário. Os nossos
pensionistas e aposentados vivem na angústia, não
sabem se vão receber no ﬁnal do mês, várias vezes
o calendário atrasa. Para receber o 13º é uma diﬁculdade. Senador Antonio Carlos Valadares, este Brasil
é muito desigual. V. Exª lembra que, já na época de
Tiradentes, o País entrou em ebulição por causa do
quinto. O imposto naquela época alcançava 20% da
renda. Era o quinto, que passou, no nosso linguajar,
a ser conhecido como o quinto dos infernos. Hoje já
dobrou, estamos chegando a 40% e, pior, distribuindo
mal. Parabéns a V. Exª e conte com o nosso apoio para
equacionalizarmos esse problema.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador Crivella.
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Ao terminar, Sr. Presidente, quero dizer o seguinte: é o momento de o Governo repensar a reforma tributária ou a repactuação do pacto federativo,
estabelecendo uma nova distribuição da arrecadação
nacional. Assim como antigamente existiam as chamadas quotinhas, que eram distribuídas aos municípios,
antes da Constituição, antes do regime militar, que instituiu o Fundo de Participação, agora que esse Fundo
de Participação receba uma nova conﬁguração para
igualdade entre os entes federados – União, Estados
e Municípios – e, aﬁnal de contas, o fortalecimento da
própria Nação.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – O próximo orador inscrito pelo prazo
de 20 minutos é o Senador Marcelo Crivella.
A Presidência informa que às 14 horas se dará
o encerramento da sessão.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Antonio
Carlos Valadares fez um pronunciamento sobre a concentração de renda e tributos da União. Na verdade,
esse problema é antigo no Brasil. Nós somos a Nação
dos mecanismos de concentração de poder e renda.
Hoje, por conjuntura, o Governo Federal atua
como uma metrópole, a metrópole colonizadora. E
Municípios e Estados se vêem depauperados, batendo às portas dos Ministérios, implorando por liberação
e renegociação de suas dívidas. As medidas provisórias caminham sempre na direção de concentrar
recursos.
Não só os tributos públicos estão concentrados
no Governo Federal, mas também está a riqueza nacional.
Talvez os telespectadores que nos assistem agora pela TV Senado ou nos ouvem pela Rádio Senado não tenham a noção de como é mal distribuída a
renda nacional.
Senador Antero Paes de Barros, V. Exª que preside esta sessão vai ﬁcar surpreso com o que eu vou
dizer. A nossa dívida interna chegou a um trilhão de
reais, aliás, passou esse número no ﬁnal do ano passado. Um trilhão de reais! Qual é o perﬁl dessa dívida,
Senador Antero Paes de Barros? Oitenta por cento dela,
800 bilhões dos títulos públicos, estão nas mãos de 8
mil brasileiros. Senador Antero Paes de Barros, 8 mil
brasileiros são detentores de 80% da dívida interna!
E V. Exª há de me perguntar: E os outros 200 bilhões, Crivella, estão com quem? Com 10 milhões de
brasileiros, com 10 milhões de famílias. E os outros
160 milhões? Excluídos, no exterior.
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V. Exª, que conduziu com brilhantismo a CPI do
Banestado, sabe disso. Segundo a Receita Federal,
US$82 bilhões de ativos depositados em bancos no
exterior pertencem a 10.522 brasileiros – decorei o número porque termina com o número do meu Partido:
22. US$82 bilhões!
Os grupos industriais! Vamos falar do cimento?
Nas mãos de duas companhias. Alumínio – a Alcan,
a Alcoa. Todo esse alumínio que nós vemos aqui no
nosso Plenário, as esquadrias de todos os edifícios,
as latinhas de refrigerantes: Alcan e Alcoa. Grupos ﬁnanceiros? Bradesco e Itaú. Meios de comunicação:
Globo e Grupo Abril. E assim, papel, aço, minério,
exploração – tudo concentrado nas mãos de duas
ou três pessoas que, ao ﬁnal, formam uma estrutura
supra de poder, acima do Senado Federal, acima da
Câmara dos Deputados, acima do Governo Federal e
dos Partidos políticos e que não permitem que a renda
nacional seja dividida.
Srªs e Srs. Senadores, público que nos assiste
pela TV Senado, nós estamos falando aqui, depois do
recesso, sobre as Medidas Provisórias. Estamos preocupados. As Medidas Provisórias não estão sendo
discutidas. A Oposição já se levanta contra a Medida
que diminui o Imposto de Renda das pessoas físicas,
a Medida que corrige em 10% os limites de isenção
e, também, a despesa com educação, mas traz aumento nas alíquotas de antecipação do Imposto de
Renda das pessoas jurídicas e de Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido, aumentando a alíquota do PIS
e da Coﬁns.
Há uma outra Medida. Essa precisa ser aperfeiçoada. Nós, da Base do Governo, tanto na Câmara como
no Senado, entendemos que é preciso rever isso, olhar
com cuidado qualquer aumento, mesmo que seja de
zero vírgula alguma coisa, na nossa carga tributária.
Uma outra Medida Provisória, a 237, preocupa-me
ainda mais, Sr. Presidente. A Medida Provisória nº 237
objetiva incrementar o superávit comercial que obtivemos em 2005 na nossa balança de comércio exterior.
A verdade é que a Medida Provisória nº 237 autoriza
a União a repassar aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, na proporção do que é dividido do Fundo de Participação dos Municípios, quer dizer, naquela
mesma divisão proporcional, novecentos milhões para
ﬁns de fomento às exportações. Até aí não há o que
se discutir, o Brasil precisa ter uma inserção maior no
comércio exterior e temos conseguido grandes vitórias.
Ninguém no Brasil pode negar o valor das visitas que
o nosso Presidente fez à Ásia, à África do Sul. Com a
África do Sul, por exemplo, nossa balança comercial
alcançou recordes que nunca tivemos. Exportamos
para a África do Sul 1 bilhão de dólares, exportamos
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para Angola 300 milhões de dólares, para Moçambique
200 milhões de dólares. Tudo isso foi conseguido com
uma visita na qual o Presidente levou diversos empresários do Brasil para descobrirem novos horizontes e
parcerias com esse Continente antes um tanto quanto
esquecido na nossa pauta de comércio exterior.
É preciso ressaltar a visita que o Presidente fez à
Líbia, aos países árabes; a postura do nosso chanceler,
o Ministro das Relações Exteriores nas negociações da
Alca, do Mercosul e dos países andinos; as parcerias
que ﬁzemos com a Bolívia e agora com a Venezuela.
Certamente tudo isso dará bons resultados no futuro,
e o Brasil precisa ter saldo na sua balança comercial,
não há dúvida disso.
A MP 237 procura incentivar isso. O que me deixa
um tanto estarrecido é que na Tabela de Coeﬁcientes
Individuais de Participação o Rio de Janeiro aparece
com percentual de 2%. Chamo a atenção dos nossos
Senadores, e gostaria de chamar a atenção também
do Piauí, que entra na tabela desses R$900 milhões
com 0,9% (1% não; menos: 0,9%). Isso segundo a tabela 237, que vai distribuir R$900 milhões, em 2005,
para exportação.
Ora, o que levou os técnicos do Governo a adotarem esse critério para dividirem tão volumoso recurso,
R$900 milhões, como disse? Certamente, os recursos de exportação. Estão aqui contemplados Estados
como Rio Grande do Sul, por causa da exportação de
carne; Pará, minério de ferro; aqui também estão os
produtores de soja, como o Maranhão. Mas o Governo
deixa de levar em consideração um grande gerador de
renda e de divisas estrangeiras para o País, que é o
turismo. O segundo maior gerador de divisas em moeda estrangeira para este País é o turismo. Portanto, o
turismo tem que ser uma das incógnitas dessa equação. Não podemos, na hora em que vamos calcular
distribuição de recursos, para incentivarmos a Nação
brasileira a conseguir superávit na balança comercial
com o ingresso de dólar, moeda forte, ou qualquer
outra moeda estrangeira, deixar de considerar Estados que têm no turismo a sua maior fonte de ingresso
desses recursos.
Quando falamos de minério de ferro (com grande
exportação, proveniente de Carajás) estamos falando
de commodities com baixíssimo valor agregado. Quando vendemos um avião da Embraer, para cada quilo
de avião, temos um lucro de U$ 60,00. Mas, para cada
quilo de minério de ferro, nosso lucro é de U$0,2. Setenta e oito por cento da nossa pauta de exportação
são de produtos de médio valor agregado, de baixa
tecnologia. São commodities: suco de laranja, soja e
minério de ferro. Geram receita em dólar? Geram, mas
não geram o mesmo lucro que o turismo.
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Um dia eu tive oportunidade de passar de avião
por um dos lugares mais lindos do mundo. Sabe qual
era? O Vale do Parnaíba, o Delta do Parnaíba. Ali, o
rio Parnaíba se divide em cinco braços formando uma
mão santa. É divisa do Maranhão com o Piauí. Um dos
lugares mais lindos do mundo! O Piauí vai receber 0,9%
e essa riqueza maravilhosa vai continuar invisível aos
olhos do turismo internacional, porque o Governo não
consegue enxergar. Aliás, os técnicos do Governo não
conseguem enxergar a potencialidade que existe em
Estados que talvez não tenham minério de ferro, não
plantem tanta soja, mas que são verdadeiras pérolas a
serem exploradas no turismo, a maior fonte de recurso,
por exemplo, da Espanha, da França.
Ora, a França é um país que tem um PIB de
US$1,5 trilhão; Estados Unidos, Japão, Alemanha e
França, como quarto país. De onde vêm os grandes
recursos da França, depois de seus aviões, de seus
satélites, da área de alta tecnologia? Do turismo. São
90 milhões de pessoas que visitam Paris. Mas, em Paris, o arquiteto foi o homem. No Rio de Janeiro, o meu
Estado, o arquiteto foi Deus. Não tem beleza como
aquela e será contemplada com 2%, na ingratidão dos
técnicos do Governo com um dos Estados em que mais
ingressa divisas estrangeiras.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Crivella...
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – Senador Mão Santa, estava aguardando o seu aparte.
Achava, inclusive, que já deveria ter vindo antes. Vamos ouvi-lo.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Crivella,
Deus escreve certo por linhas tortas. A história se repete. São sabedorias verdadeiras. Vi e o País viu um
Senador disputar a Prefeitura de São Paulo e perder.
Depois, ele se tornou Presidente da República. V. Exª
perdeu para despertar. Não acredito que tenha perdido,
mas que “Deus escreve certo por linhas tortas”. V. Exª
com sua clarividência, com a sensibilidade e as bênçãos de Deus poderá ser o nosso próximo Presidente
da República, para a felicidade deste País. Quando V.
Exª desperta, mostra para o País o valor do delta. O rio
Parnaíba se lança ao mar inteligentemente, não como
o Amazonas, único, só; ele se abre, como Cristo Redentor abre os braços em cima do Corcovado. Ele se
abre em cinco rios, lembrando a letra grega delta. Não
somos gregos para saber delta, mas somos humanos.
Ele se abre em cinco rios lembrando uma mão, com
certeza santa, formando 78 ilhas, ﬁlhas de Deus, 2/3 do
maranhão e 1/3 do Piauí. Mas a maior é a Ilha Grande
de Santa Isabel, onde há a Pedra do Sal e onde nasceu Evandro Lins e Silva. Tanto é verdade que salta
aos olhos, todos ﬁcaram perplexos. São Paulo é rica,
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trabalhadora e poderosa, mas a renda per capita do
Rio de Janeiro é maior, pois, como V. Exª bem explicou
ao País, lá há o turismo e, sobretudo, o grande Líder
Crivella. Que Deus o faça Presidente!
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – Muito obrigado, Senador Mão Santa, por essas palavras
que não mereço.
Eu gostaria, ao concluir meu discurso, de pedir
aos Senadores dos Estados potencialmente turísticos
que dêem uma olhada na Medida Provisória nº 237,
que divide R$900 milhões para incentivo às exportações de maneira a não considerar o turismo. Estão
sendo considerados apenas as riquezas do nosso solo,
produtos da nossa indústria e os percentuais que cabem à Bahia, Rio de Janeiro e toda a costa, que não
são aquinhoados, por exemplo, com minério de ferro
do Pará e nem com vastos campos de soja, são percentuais inferiores ao que merecemos e precisamos,
como também o Piauí.
É preciso que revejamos isso. Ela está em tramitação nesta Casa e, depois que essa tabela for publicada, não haverá mais como rever essa situação.
São R$900 milhões. Vamos distribuí-los por todos os
Estados, mas vamos levar em consideração, na distribuição desses recursos, a grande atividade brasileira
que tem o maior valor agregado no ingresso de divisas
estrangeiras no País, que é o turismo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Tem V. Exª a palavra pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu gostaria apenas, como Presidente da Comissão de Relações Exteriores, de fazer um
convite a V. Exª.: neste sábado, às 14 horas, no vão
do MASP, Museu de Arte de São Paulo, na Avenida
Paulista, será feita uma manifestação para que o brasileiro, engenheiro João José Vasconcelos Júnior, que
foi seqüestrado por insurgentes no Iraque, possa voltar
com vida, em liberdade ao seio de seus familiares.
Apelamos aos insurgentes iraquianos, pois nós,
brasileiros, não apoiamos a guerra contra o Iraque
porque avaliávamos que seria possível, tal como ﬁzemos no Brasil, o direito de os iraquianos conseguirem
sua liberdade, autodeterminação e democracia por
forças próprias.
Esse é o apelo que fazemos. Estaremos lá com
os familiares de João José Vasconcelos. Convido a
todos, Congressistas e representantes do povo, para
estarem lá.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Concedo a palavra à nobre Senadora
Fátima Cleide.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, não usarei todo este tempo e poderei
dividi-lo com o Senador Garibaldi Alves Filho.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me
traz a esta tribuna hoje é um tema que tem entristecido o Brasil e, em particular, a Amazônia e todos os
lutadores pela reforma agrária neste País.
Na lista de marcados para morrer, a missionária Dorothy Stang não se intimidava. A marca de seu
protagonismo político na região de Anapu, no Pará,
sempre foi a marca do destemor, da solidariedade,
da generosidade, da vontade de que seja feita justiça.
Justiça para trabalhadores que vivem acossados pelo
medo da violência perpetrada por pistoleiros a mando
de grileiros e latifundiários. Brasileiros desqualiﬁcados
que sistematicamente desaﬁam o Estado Democrático de Direito. Isso conheço muito bem, Sr. Presidente,
porque faço parte de um Estado que ocupa o segundo
lugar no ranking de mortes no campo. Essa forma de
atuar desses desqualiﬁcados faz do Pará o campeão
em mortes decorrentes da disputa por terras.
Lamento, com grande pesar, a morte da irmã Dorothy e não apenas hoje, porque o fato está na mídia.
Durante todos os dias da minha vida, lamentarei a morte de Wilson Pinheiro, de Chico Mendes, de Margarida
Alves, de Dorothy Stang, de tantos outros severinos,
marias, joaquins e josés que morrem anonimamente
no campo todos os dias neste País.
A irmã Dorothy foi assassinada covardemente
no último sábado. Faço coro com os demais colegas
Senadores que já se manifestaram pela exemplar punição aos culpados. Tive a oportunidade de, no início do
meu mandato e também no ano passado, acompanhar
a irmã Dorothy em sua peregrinação incansável por
organismos federais em Brasília, buscando a regularização fundiária e melhoria para os trabalhadores rurais da região de Anapu. Sua morte lança as atenções
para o Pará, região de fronteira esquecida sucessivamente pelos Governos. O fato é que a corrupção nos
organismos de segurança pública do Estado do Pará,
vez por outra denunciada na imprensa e nesta tribuna,
acentua os conﬂitos fundiários, tornando a região terra
do salve-se quem puder.
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Diante da omissão e da relação escandalosa estabelecida entre setores das polícias locais, madeireiros, grileiros e latifundiários, é mais do que justiﬁcada
a presença do Governo Federal na região. Hoje está
previsto o desembarque dos soldados do Exército em
Anapu, que vão apoiar as ações da Polícia Federal no
sentido de conter a violência e dar cumprimento aos
mandatos de busca e apreensão e de prisões preventivas existentes.
Lamento, também, a morte dos outros dois trabalhadores, ocorrida na região. E faço um apelo para
que o Governo Federal não descure um milímetro
desta realidade explosiva, que é a violação dos direitos humanos de trabalhadores rurais no Pará e no
Amazonas, tratados como escravos, ameaçados no
legítimo direito de ter seu pedaço de terra. São vítimas todos os dias de crimes ali praticados contra os
direitos humanos; sua federalização é consenso na
sociedade brasileira.
Em Anapu, segundo nos informam, hoje, também, o Ministério Público Federal e o jornal Folha de
S.Paulo, três outras lideranças de trabalhadores estão
sendo ameaçadas: o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anapu, Francisco Assis de Souza;
o diretor daquele sindicato, Gabriel Nascimento, e o
Padre Amaro Lopes de Souza, da Comissão Pastoral
da Terra. Essas ameaças ﬁcaram muito mais fortes
depois do assassinato da irmã Dorothy Stang.
A CPT (Comissão Pastoral da Terra) informa que,
em 2004, pelo menos 161 pessoas foram ameaçadas
de morte devido a disputa pela terra em todo o País,
e 40 casos estão no Pará. Entre os ameaçados há
agentes pastorais, sindicalistas – como sou em minha
origem –, padres, sem-terras, quilombolas, índios e
Procuradores da República.
Por isso, Srª e Srs. Senadores, e por muito mais
razões impossíveis de relatar, em razão do tempo, o
Governo federal tem, sim, que intervir, permanecer vigilante e punir com rigor brasileiros que, sob o manto
de empresário gerador de renda e emprego, cometem
barbaridades e atrocidades no campo.
Dorothy Stang e todos os trabalhadores vítimas
da ambição desmedida vivem em localidades conhecidas por graves e sucessivos conﬂitos fundiários, onde
a morte encomendada é mercadoria recorrente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senadora Fátima Cleide?
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) –
Ouço-o com prazer, Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Solidarizo-me com suas palavras em homenagem à
irmã Dorothy Stang. V. Exª coloca em termos corretos
a urgência de o Governo Federal, o Governo estadual
e o Congresso Nacional mobilizarem-se para acabar
com esse tipo de impunidade que está ocorrendo ali e
com o sentimento de impotência em relação às mortes
que V. Exª mencionou, de Chico Mendes, de Wilson
Pinheiro, de Margarida Alves e de tantos outros trabalhadores, infelizmente, nestes dias. Eu, a Senadora Ana
Júlia Carepa e a comissão que lá esteve ouvimos do
próprio Chiquinho – Francisco de Assis – e de Padre
Amaro sua indignação diante desses episódios. Ouvimos do próprio trabalhador rural que foi testemunha
da morte de Dorothy Stang que ele e ela haviam avisado as autoridades da Polícia Civil de que precisariam
de proteção naquele ﬁnal de semana. Seguiram para
o projeto de desenvolvimento sustentado, de nome
Esperança, e quando estavam seguindo da sede do
Município de Anapu para lá, chegaram a passar na
delegacia da Polícia Civil, dizendo que então iriam.
Embora tivessem os responsáveis ali dito que iriam
dar a devida proteção, naquele momento disseram que
não seria possível acompanhá-los. Houve, portanto, de
fato, uma omissão nesse sentido, pelo menos pelo que
pude ouvir da própria testemunha, que estava a dois
ou três metros de Dorothy Stang quando ela recebeu
o primeiro tiro. Inclusive porque percebeu que poderia
ser morto também, ele resolveu sair correndo. Depois
ouviu mais dois tiros e houve ainda mais outros – foram seis – que atingiram a missionária Dorothy Stang.
Por tudo o que observamos na cerimônia religiosa de
despedida da missionária, posso transmitir a todos que
ela ganhou um respeito extraordinário. Conforme ali disseram, ela não estava sendo enterrada, mas plantada,
porque seu exemplo terá que resultar, seriamente, em
uma transformação da realidade brasileira. Então, o
apelo que V. Exª faz ao Presidente Lula e a todos nós
é que possamos fazer uma ação necessária. Conﬁo
muito no trabalho de V. Exª, da Senadora Ana Júlia e
de todos que agora compomos a comissão recém-designada para acompanhar o trabalho de investigação.
Muito obrigado.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT– RO) – Obrigado Senador Suplicy. Com certeza, na comissão,
teremos muito o que contribuir com o trabalho de investigação do Governo Federal.
Como estava dizendo, em maio do ano passado,
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Reforma
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Agrária – da qual fazemos parte eu, o Senador Suplicy
e a Senadora Ana Júlia – visitou Anapu e colheu depoimentos da missionária e de trabalhadores rurais.
Na época, ela já se encontrava sob ameaça.
O Ministério Público Federal do Pará já havia
avisado às autoridades do Estado sobre as ameaças
de morte sofridas pela irmã Dorothy, que atuava em
defesa dos trabalhadores rurais, do meio ambiente
e de uma nova proposta de desenvolvimento para a
Amazônia havia mais de 20 anos.
O Ministério Público, que acompanha a situação
de Anapu desde 1999, também alertou sobre desmandos de policiais civis e militares contra trabalhadores
na localidade. Em uma carta de próprio punho, enviada
em fevereiro de 2004 a diversas autoridades, Dorothy
chamava a atenção para a presença constante de pistoleiros na área, que trabalhavam para comerciantes
de terras e madeireiros.
Anunciada, sua morte, em minha compreensão,
é a vitória da vilania, o fracasso do aparato de segurança pública e da instituição de reforma agrária. Para
a irmã Dorothy, incansável na luta pela adoção de projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia, a
violência fundiária, os crimes ambientais e a grilagem
de terra na região estavam fora de controle. Essa é
uma declaração incontestável, assim como o fato de
não terem sido adotadas rápidas providências diante
da gravidade das denúncias da ação de pistoleiros e
de ameaças de morte, como vimos, de longa data.
Mas ouço com prazer a Senadora Ana Júlia Carepa, Presidente da comissão externa desta Casa que
acompanhará as investigações desse caso, da qual
fazemos parte eu e o Senador Eduardo Suplicy.
A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Senadora Fátima Cleide, felicito-a por seu pronunciamento
absolutamente preciso, correto, quando faz uma análise sobre a responsabilidade e a competência legal da
segurança no Estado, que cabem ao governo estadual.
A Polícia Federal, todos nós sabemos, tem sua competência e jamais vai substituir o governo do Estado.
Então, aqueles que tentam transferir a responsabilidade desse caso procuram se isentar de uma verdadeira omissão. Como já foi dito pelo próprio Procurador
da República, existe uma relação promíscua mesmo
– não estamos exagerando quando usamos esse termo
– entre setores da segurança pública daquela região e
os responsáveis pelo assassinato não apenas da Irmã
Dorothy, mas também de dezenas de pessoas naquela
região. Esses grupos responsáveis pelo assassinato
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de centenas de pessoas fazem do Pará, infelizmente,
o campeão de mortes e de violência no campo. Senadora Fátima Cleide, é importante a sua abordagem,
porque quem ouve certos comentários sobre o assunto acaba ﬁcando desinformado, acreditando que, por
se tratar de uma área de assentamento, do Incra, federal, a polícia não deve fornecer segurança àqueles
que ali estão. Ora, isso é tentar levar a sociedade a
uma desinformação, a uma visão errada, míope, porque a responsabilidade da segurança é do Estado. E
digo mais, Senadora Fátima Cleide: é exatamente por
alterar uma relação de décadas de ausência de ação
em relação à regularização fundiária, em relação à reforma agrária, em relação à homologação de reservas
extrativistas importantes, que, não por mera coincidência, no mesmo dia a Ministra Marina Silva homologou
a reserva extrativista Verde para Sempre, uma grande
luta daquelas pessoas que vivem do desenvolvimento
sustentável e que sofriam forte oposição desses setores
que assassinaram Dorothy. Não é apenas uma pessoa,
mas um grupo de pessoas. Foi exatamente pela ação
mais ﬁrme do Governo Federal de alterar essa relação de décadas, de alterar uma história, que ontem o
Senador Sibá Machado, neste mesmo local em que V.
Exª está, falou sobre o primeiro conﬂito armado que
ocorreu naquela região, em 1984, quando seis pessoas saíram feridas e por milagre ninguém morreu. Lá
estava Irmã Dorothy, lá estava o sindicalista à época e
hoje Senador Sibá Machado. No momento do conﬂito,
Senadora Fátima Cleide, o superintendente do Incra à
época estava dentro da fazenda, comendo churrasco
com o fazendeiro. Já o superintendente do Incra deste Governo foi lá e fez audiência pública, como foi o
Ministro do Desenvolvimento Agrário, para dizer que
os PDSs (Projetos de Desenvolvimento Sustentável)
– que agora se chamarão Projetos Dorothy Stang de
Desenvolvimento Sustentável, por coincidência com
as mesmas iniciais – serão implementados.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Assim,
o desespero que acometeu esses que eram contra foi
que acelerou o processo. Todas as esferas têm a sua
responsabilidade, mas não vamos eximir aqueles que
têm a responsabilidade fundamental da segurança
pública. O Governo Federal, é claro, tem que acelerar
ainda mais o processo e dar estrutura para órgãos como
Incra, Ibama e Polícia Federal, dar apoio a esses órgãos
para que se efetive mais ainda não só a homologação
das reservas extrativistas previstas para a região, mas
também os Projetos de Desenvolvimento Sustentável.
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Parabéns, Senadora Fátima Cleide. Tenho certeza de
que V. Exª contribuirá muito com essa comissão da
qual me elegeram presidente, para que possamos dar
uma satisfação para o País, como Senadores, acerca
do ﬁm da impunidade, que é a maior incentivadora da
violência no Estado do Pará.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Obrigada, Senadora Ana Júlia. V. Exª, na conclusão do seu
aparte, ﬁnalizou belissimamente a minha fala. Acredito
também que a ocorrência dessas mortes no Estado do
Pará é uma reação à presença do Estado brasileiro,
que está se posicionando da forma como nós, amazônidas, sempre pedimos, com a implantação de um
novo desenvolvimento voltado para aquela região.
Com essas palavras, concluo meu pronunciamento, e espero que o Presidente conceda ainda a
palavra ao Senador Garibaldi, que está ansiosamente
esperando.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, gostaria de dizer
que a Amazônia não suportará mais sangue na sua
terra. Teremos sempre a semente Dorothy, junto com
outras sementes que já se foram, a brotar cada dia
mais e nos dar força para nossa luta, que é a de justiça social para a Amazônia brasileira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso da Sra. Fátima Cleide, o Sr. Antero Paes de Barros, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT – RR)
– Senadora Ana Júlia, toquei a campainha porque o
Vice-Presidente, Senador Tião Viana, insiste em que
os apartes devem se restringir a dois minutos, regimentalmente.
Prorrogarei a sessão por cinco minutos para
conceder a palavra ao Senador Garibaldi Alves Filho.
Senador Garibaldi Alves Filho, tem V. Exª a palavra.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos somos
inteiramente solidários com a punição daqueles que
assassinaram de forma brutal a Srª Dorothy, uma religiosa americana que, tendo vindo de seu país para
servir ao Brasil, terminou sendo vítima de um crime
brutal. Quero dizer da nossa expectativa, a exemplo
do que declararam aqui as Senadoras Fátima Cleide
e Ana Júlia Carepa e tantos outros Srs. Senadores, de
que tenhamos uma transformação nas condições de
vida naquele Estado.
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Venho hoje, com a tolerância do Presidente, registrar a realização, no Rio Grande do Norte, na próxima terça-feira, com a presença do Ministro da Agricultura e do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, da abertura da II Feira Nacional
do Camarão.
O Rio Grande do Norte é atualmente o maior
produtor e exportador de camarão do nosso País. O
Brasil é o oitavo produtor de camarão do mundo e marcha, de forma acelerada, para ser o primeiro produtor
mundial, graças às condições climáticas oferecidas
para a cultura do camarão, em viveiros principalmente. Isso se deve, sobretudo, ao arrojo até mesmo de
pequenos empresários, pois temos lá no Rio Grande
do Norte, a exemplo de outros Estados brasileiros, a
convivência de grandes empresas nessa atividade
econômica, mas também de pequenos empresários
que, com grande sacrifício, levam essa atividade ao
patamar no qual está situada.
Cem empresas se farão representar na Feira do
Camarão, e teremos 18 palestrantes, vindos do Brasil
e de outros países, que se pronunciarão a respeito
da carcinicultura. Contaremos com a presença de 50
empresários europeus para uma rodada de negócios
sobre o assunto.
Vale lembrar, para terminar minhas palavras,
que essa atividade produz um número de empregos
impressionante, principalmente em uma região como
a nossa, assolada pela falta de empregos, esse grande problema de nosso País. São 3,75 empregos por
hectare. Tudo isso, Sr. Presidente, será retratado na
exposição dessa feira, e não podemos deixar de registrar aqui esse acontecimento.
Se o Presidente permitir, o Senador Mão Santa
me solicita um aparte, e é sempre bom ouvi-lo.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Nobre Senador
Garibaldi, quero cumprimentar V. Exª e dizer que essa
expansão se deu justamente quando fomos governadores no Nordeste. A grande produção de carcinicultura era no litoral do Equador, no Pacíﬁco, na cidade
de Manta, e lá ocorreu uma epidemia. Digamos que
ele tenha ﬁcado anêmico, pálido, uma “vaca louca” do
camarão. Então, muitos pesquisadores buscaram uma
região semelhante, que tivesse a mesma iluminação,
a mesma salinidade. Geograﬁcamente, o Equador da
América do Sul está no Nordeste. O Piauí aproveitou
e hoje, apesar das diﬁculdades impostas pelo Ibama,
aqueles empresários dedicados, bravos, transformaram
o camarão numa das maiores riquezas do Nordeste.
No Piauí, cujo litoral é pequeno, no Delta, há grupos
de multinacionais, grupos estrangeiros que hoje explo-
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ram a carcinicultura. Então, quero prestar aqui o nosso
apoio e a solidariedade. Eles enfrentam diﬁculdades,
porque, quando eles começaram a exportar, houve a
queda do dólar. Assim, é um setor que deve ser assistido, e V. Exª tem se mostrado, durante este mandato,
muito atento à expansão da carcinicultura, que é, sem
dúvida, uma das maiores riquezas do Nordeste.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Registro que V. Exª também tem sido muito atuante
na defesa dessa atividade.
Para terminar, Sr. Presidente, lembro que os
produtores e exportadores do Rio Grande do Norte
enfrentaram, recentemente, uma acusação de dumping que partiu de entidades dos Estados Unidos e
nós conseguimos, de certa forma, superar mais esse
obstáculo, e aí está a atividade de cultura do camarão
mostrando a sua exuberância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT – RR)
– A Presidência recebeu o Relatório nº 1, de 2005, da
Comissão Temporária criada nos termos do Requerimento nº 511, de 2004, com a ﬁnalidade de planejar
e coordenar a execução da programação referente às
comemorações pelo Ano da Mulher – 2004, instituído
pela Lei nº 10.745, de 2003.
O relatório vai à publicação.
É a seguinte o relatório recebido:
RELATÓRIO Nº 1, DE 2005
ANO DA MULHER – 2004
Da Comissão Temporária, criada nos
termos do Requerimento nº 511, de 2004,
com a ﬁnalidade de planejar e coordenar
a execução da programação referente às
comemorações pelo Ano da Mulher – 2004,
instituído pela Lei nº 10.745, de 2003.
REQUERIMENTO Nº 511, DE 2004
Requeiro, nos termos do art. 74, I, e demais disposições pertinentes, do Regimento Interno do Senado
Federal, a criação de uma Comissão Especial Temporária, composta por um representante de cada um
dos partidos políticos com representação no Senado
Federal, destinada a planejar e coordenar a execução
da programação referente às comemorações pelo Ano
da Mulher – 2004, instituído pela da Lei nº 10.745, de
2003. O prazo de encerramento dos trabalhos da Comissão Temporária do Ano da Mulher será, no máximo,
o dia 31 de dezembro de 2004.
Sala das Sessões, 20 de abril de 2004. – Serys
Shlessarenko.
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RELATÓRIO DA SESSÃO SOLENE DO
CONGRESSO NACIONAL EM COMEMORAÇÃO
AO DIA INTERNACIONAL PARA ELIMINAÇÃO DA
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
No dia vinte e quatro de novembro do ano de
dois mil e quatro, no Plenário do Senado Federal,
reuniram-se, às 10 horas e 22 minutos, Parlamentares, Embaixadores e Embaixadoras, Representantes
de ONG e Associações em defesa da Mulher, para a
realização da Sessão Solene do Congresso Nacional
em Comemoração ao Dia Internacional para eliminação da violência contra a Mulher, a presente Sessão
contou com a participação de diversas autoridades
Convidadas, sendo presidida pelo Senador Eduardo
Siqueira Campos que ao abrir os trabalhos, anunciou
a apresentação do Coral de Crianças, alunos da Escola das Nações de Brasília e ao término, as crianças
agraciaram a todas as mulheres presentes com um
botão de rosa branca.
O Senhor Presidente, Senador Eduardo Siqueira
Campos convida para compor
a Mesa dos Trabalhos as Senhoras: Mansa Gomes – Esposa do Vice-Presidente da
República; Senadora Serys Slhessarenko, Eliana
Toledo – Primeira Dama do Peru;
Nilcéia Freire – Secretária Especial de Políticas
para as Mulheres e Matilde Ribeiro – Secretária Especial de Políticas de Igualdade Social.
O Senador Eduardo Siqueira Campos convida a
autora do Requerimento da presente Sessão Solene,
Senadora Serys Slhessarenko para presidir a Sessão,
concedendo-lhe a palavra.
A Senhora Presidente agradece a participação
das autoridades que, com a sua presença prestigiam
tão importante solenidade.
A Presidente registra a presença de alunos, Professores e Coordenadores da Escola Classe nº 1 do
Gama e em seguida, convida a Deputada
Jandira Fegalli a Ministra Adjunta de Políticas
Públicas para comporem a Mesa dos Trabalhos.
A Presidente concede inicialmente a palavra a
Deputada Jandira Fegalli, que por sua vez, enfatiza
em seu pronunciamento o lançamento da Campanha
dos dezesseis dias de ativismo, de deverá ser de forma concreta e contínua.
O Senador Eduardo Siqueira Campos de posse da
palavra, justiﬁca a ausência do Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney, pelo fato de estar em
cumprimento de missão oﬁcial na Casa, ao tempo que
sugere a emissão a todos os gabinetes de Senadores
e Deputados de todos os pronunciamentos que estão
sendo realizados na presente Sessão Solene.
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A Senadora Serys Slhessarenko esclarece aos
presentes que o ano de 2005 será o Ano Internacional
da Mulher Latino americana, após, registra a presença
do grupo de Teatro “As Marias do Brasil”, do Estado
do Rio de Janeiro.
Fizeram uso da palavra pela ordem: Senador
Antonio Carlos Valadares;
Deputada Perpétua Almeida; Deputad Vanessa
Grazziotin; Senadora Lúcia Vânia;
Deputada Suely Campos; Deputada lara Bernardi; Deputada Janete Capiberibe e a Deputada Luci
Choinacki.
A Senhora Presidente ao encerrar a presente
Sessão Solene Conjunta do Congresso Nacional, agradece a presença dos Parlamentares e autoridades e
demais todos participantes.
Ofício 80/04 – CEsp “Ano da Mulher”
Brasília, 15 de dezembro de 2004
Exmo. Sr.
Senador José Sarney
MD. Presidente do Congresso Nacional
Nesta
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Especial, criada mediante Requerimento nº 511, de 2004–
SF, “destinada a planejar e coordenar a execução da
programação referente às comemorações pelo Ano da
Mulher – 2004, instituído pela Lei nº10. 745, de 2003”,
comunicamos a Vossa Excelência que, com a aprovação
do Relatório Final foi dado por concluído os trabalhos
desta CEsp, cujo Relatório segue cm anexo.
o ensejo para manifestar
Agradecendo a V. Exa., aproveito expressões de
apreço e consideração.
Atenciosamente, – Senadora Serys Slhessarenko, Presidente da Comissão Temporaria Interna
– Ano da Mulher – 2004.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT
– RR) – A Presidência recebeu da Comissão Temporária criada nos termos dos Requerimentos nºs 529,
de 2003, 19, 164, 350, 444, 577, 587 e 1.098, de 2004,
com a ﬁnalidade de acompanhar as questões fundiárias nos Estados de Roraima, Mato Grosso do Sul,
Santa Catarina, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande
do Sul, Pará e Maranhão, o Relatório Parcial nº 2, de
2005, referente ao Estado de Rondônia.
O relatório vai à publicação.
É o seguinte o relatório recebido:

Índice Onomástico

208

01224

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

RELATÓRIO PARCIAL Nº 2, DE 2005
ESTADO DE RONDÔNIA
Da Comissão Temporária, criada nos
termos dos Requerimentos nºs 529 (Roraima), de 2003, 19 (Mato Grosso do Sul), 164
(Santa Catarina), 350 (Mato Grosso), 544
(Rondônia, 577 (Rio Grande do Sul), 587
(Pará) e 1.098 (Maranhão), de 2004, com ﬁnalidade de acompanhar as questões fundiárias nos Estados referidos.
REQUERIMENTO Nº 444, DE 2004
Senhor Presidente,
O Estado de Rondônia, a exemplo de que ocorre
em outros estados brasileiros, como Raraima, Santa
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Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, vive
atualmente uma situação emergencial em relação
às questões fundiárias, inclusive com ocupações de
terá e graveas conﬂitos indígenas, os quais podem
trazer graveas conseqüências, não só para os proprietários rurais como para a população indígena
daquele Estado.
Nessas condições, requermeos, nos termos regimentais, que a competênca Da “Comissão Especial
Externa – Questões Fundiárias RR/MS” se estenda
também ao Estado de Rondônia.
Sala das Sessões, 15 de abril de 2004. – Senador Valdir Raupp – Senador Paulo Elifas
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 13, DE 2005
Acrescenta parágrafos ao art. 348 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal), para estabelecer a forma qualiﬁcada do crime de favorecimento
pessoal, quando praticado por funcionário
público no exercício de suas funções.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 348 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, renumerando-se
o atual § 2º para § 4º:
“Art. 348 ................................................
..............................................................
§ 2º Se o auxílio é praticado por funcionário público no exercício de suas funções:
Pena – reclusão de um a quatro anos,
e multa.
§ 3º Na hipótese do § 2º, se ao crime não
é cominada pena de reclusão:
Pena – reclusão de seis meses a dois
anos, e multa.
..................................................... (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Este projeto é uma das conclusões da Comissão
Temporária Externa do Senado Federal sobre Terras
Indígenas, aprovadas por oportunidade do Relatório
Parcial sobre Rondônia, no qual foram tratados diversos problemas que aﬂigem as comunidades locais e
as autoridades públicas, entre eles a inviabilidade de
normal tramitação de feitos criminais contra indígenas, em razão de imposturas praticadas por agentes
da Funai.
Quando um índio é acusado de ser autor de algum ilícito criminal, o Poder Judiciário adota, como
praxe procedimental, a intimação da Funai para que
o apresente em juízo, a ﬁm de se defender das acusações que lhe são imputadas. Da mesma forma, quando é expedido mandado de prisão contra algum índio,
a Funai é intimada para auxiliar a autoridade policial
a localizar o foragido, tendo em vista as peculiaridades da comunidade indígena em relação à comunhão
nacional.
Tal procedimento, todavia, tem gerado graves distorções, na medida em que agentes da Funai têm se
valido da condição de mediadores entre as autoridades
públicas e os indígenas para descumprir determinações
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judiciais. Conforme relatado à Comissão pela Drª. Conceição Forte Baena, Promotora de Justiça da Comarca
de Espigão d’Oeste, Estado de Rondônia, inúmeros
delitos, supostamente praticados por índios, deixam
de ser investigados e punidos, porque os agentes da
Funai simplesmente não apresentam os acusados em
juízo para responder aos termos do processo.
Tal situação tem proporcionado enorme sensação de impunidade, que já contribuiu para a ocorrência de duas chacinas de grandes proporções, além
de crimes de menor potencial ofensivo, como porte
ilegal de armas, crimes ambientais, exploração ilegal
de minerais etc.
Além disso, a situação de perplexidade é tamanha, que se tem notícia de servidores da Funai barganhando a revogação de ordens de prisão expedidas
contra índios em troca da apresentação dos acusados
em processos penais, o que representa, sem dúvida
alguma, um despropósito, considerando-se que os
servidores públicos devem pautar sua conduta pelo
respeito à legalidade, e jamais pelo favorecimento a
condutas criminosas.
Dessa forma, a necessidade imperiosa que se revela é a adequação das normas vigentes ao problema
concreto que se apresenta, de modo a responsabilizar,
pessoalmente, todo e qualquer servidor público que,
deliberadamente, auxiliar autor ou acusado de autor de
crime a subtrair-se à ação de autoridade pública.
Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2004.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7
DE DEZEMBRO DE 1940
CÓDIGO PENAL
....................................................................................
Favorecimento pessoal
Art. 348. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena
de reclusão:
Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.
§ lº Se ao crime não é cominada pena de reclusão:
Pena - detenção, de quinze dias a três meses,
e multa.
§ 2º Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, ﬁca isento
de pena.
....................................................................................
OFÍCIO Nº 362/2004 – CEspExt – “Terras indígena”
Brasília, 15 de dezembro de 2004
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD Presidente do Senado Federal
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária Externa, criada mediante Requerimento nº
0529/2003 – SF “com a ﬁnalidade de irem a Roraima, Santa Catarina, Mato-Grosso do Sul, Rondônia,
Mato-Grosso, Rio Grande do Sul, Maranhão e Pará,
inteirar-se das questões fundiárias daqueles Estados
e apresentar ao Senado relatório minucioso de sua
missão”, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, por unanimidade de
seus membros, em reunião realizada no dia de hoje,
15 de dezembro do ano em curso, o Relatório Parcial
referente ao Estado de Rondônia/RO.
Desta forma, encaminho a Vossa Excelência, anexo, cópia do mesmo para conhecimento desta Casa
Legislativa, e para as providências necessárias.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Mozarildo Cavalcanti, Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT – RR)
– A presidência comunica ao Plenário que o Projeto
de Lei do Senado nº 13, de 2005, apresentado como
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conclusão do Relatório Parcial nº 2, de 2005 (Estado
de Rondônia), da Comissão Temporária criada pelos
Requerimentos nºs 529, de 2003: 19, 164, 350, 44, 577,
587 e 1.098, de 2004, com a ﬁnalidade de acompanhar
as questões fundiárias nos Estados que menciona, por
se tratar de matéria penal, vai ao exame da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT – RR)
– Os Srs. Senadores Jefferson Péres, Almeida Lima,
Reginaldo Duarte, Sérgio Guerra, Alvaro Dias, Romero Jucá e Mozarildo Cavalcanti enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto no
art. 203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210
do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de
2001, que introduz o Plano Nacional de Educação, em
base decenal, representou a vitória de uma ampla coalizão de forças sociais e políticas comprometidas com
o progresso material e espiritual de nosso País. Suas
diretrizes, metas e objetivos oferecem aos administradores públicos e às comunidades padrões objetivos,
quantiﬁcáveis, normalmente expressos em prazos determinados, que são ferramentas indispensáveis para
ﬁscalizar o cumprimento da vontade nacional.
Apesar da ênfase desproporcional que o MEC,
neste governo, dedica às questões universitárias, nunca
é demais relembrar a centralidade dos níveis de educação infantil (zero a seis anos de idade) e de ensino
fundamental (sete a 14 anos) para os compromissos
de promoção da igualdade de oportunidade e redução
da exclusão social, mediante o acesso ampliado das
novas gerações ao universo intelectual da cidadania,
em um mundo permanentemente revolucionado pela
tecnologia e reduzido às dimensões de uma aldeia
global pelas comunicações instantâneas, como, há
várias décadas, já alertava o midiólogo canadense
Marshall McLuhan.
Sr. Presidente, nos últimos 10 anos, o Brasil assistiu a um inegável progresso quantitativo na universalização da cobertura do ensino fundamental. Entretanto,
subsistem ainda vastas e sérias deﬁciências qualitativas, em especial no segmento dos educandários públicos. Esse conjunto de distorções manifesta-se, com
particular gravidade, no fato de que em 1998, mais de
8 milhões de jovens brasileiros estavam atrasados nos
estudos em relação à sua idade. Em média, o aluno
brasileiro leva quase 11 anos para completar as oito
séries do ensino fundamental. E, como alerta um profundo conhecedor do assunto, o ex-ministro da Educação Paulo Renato Souza, no Brasil de hoje, apesar
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da expansão recente das matrículas, ainda é grave o
problema da exclusão escolar no País, sendo que a
existência de crianças fora da escola (cerca de 2,7 milhões em 1996, segundo o IBGE) e de altas taxas de
analfabetismo – fenômenos estreitamente associados
– concentra-se nos bolsões de pobreza das periferias
urbanas e áreas rurais deprimidas.
Portanto, multiplicar as vagas não é suﬁciente:
cumpre divisar, executar e acompanhar programas
capazes de atrair a criança para a escola e lá mantêla, gerenciando uma política paralela de renda mínima
para que as famílias parem de depender do trabalho
infantil para sua sobrevivência. Esses desaﬁos foram enfrentados na prática pela louvável experiência
pioneira dos Cieps (Centros Integrais de Educação
Pública), fruto da vontade empreendedora e da coragem visionária do ex-governador do Rio de Janeiro e
do seu vice-governador e secretário de Educação, os
saudosos Leonel de Moura Brizola e Darcy Ribeiro,
respectivamente nos anos 80.
De lá para cá, as evidências sistematicamente
acumuladas pelas pesquisas educacionais no Brasil e
no mundo corroboram o forte impacto positivo do turno
integral (e, também, das chamadas classes de aceleração para alunos atrasados em relação à sua faixa
etária) na luta contra a exclusão escolar e a repetência
e pela melhoria geral dos índices de desenvolvimento
humano e bem-estar social.
De outra parte, diversos estudos vêm comprovando os benefícios psicopedagógicos da atenção e do
ensino especializados à criança de zero a seis anos de
idade, em instituições de educação infantil – uma necessidade cada vez mais premente em face do grande
número de mães que trabalham fora. Infelizmente, no
Brasil, conforme os dados da Sinopse Estatística da
Educação Básica, de 1998, a maior parte das creches
e pré-escolas não conta com equipamentos e recursos
(materiais e pedagógicos) adequados. Naquele ano,
4.153 pré-escolas, que atendiam a .69.714 crianças,
não tinham sequer água encanada, 84% das quais
no Nordeste. Nada menos que 70% desses estabelecimentos, concentrando 54% das matrículas, não
dispunham de parque infantil. Além disso, 20% das
escolas não tinham energia elétrica, enquanto 58%
das crianças estudavam em educandários sem instalações sanitárias adequadas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o panorama
docente não é menos preocupante. Ainda em 1998,
cerca de 13% dos professores da educação infantil tinham apenas o ensino fundamental (completo ou incompleto). Quanto aos demais, 66% tinham certiﬁcado
de nível médio e 20%, diploma de nível superior. Mesmo
assim, permanece a dúvida se possuíam treinamento
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técnico e formação pedagógica adequada para lidar
com as sensíveis questões envolvidas no atendimento
de crianças em idade tão tenra.
Por tudo isso, Sr. Presidente, estou submetendo requerimento dirigido ao Sr. Ministro de Estado da
Educação, Doutor Tarso Genro, no qual solicito documentos e informações atualizados sobre a situação
do cumprimento de metas e objetivos importantes do
Plano Nacional de Educação, nos níveis da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental, tais como adequação de instalações físicas das escolas a mínimos padrões de higiene e conforto, formação e aperfeiçoamento de docentes, medidas para reduzir a evasão e
a repetência e implantação progressiva da educação
em tempo integral.
O requerimento, a par de reaﬁrmar a competência ﬁscalizadora da administração pública que cabe ao
Congresso Nacional, visa a levantar, de forma organizada, elementos de convicção que subsidiem um debate nacional sobre o que já foi feito e, principalmente,
o que ainda falta fazer para colocar a educação infantil
e o ensino fundamental brasileiro no rumo progressista e humanizador preconizado pela Constituição da
República, pela Lei de Diretrizes e Bases pelo Plano
Nacional de Educação.
Por último, a ﬁm de contornar aquilo que os estatísticos consideram a ditadura ilusória das médias,
em um País de tão agudos contrastes regionais como
o Brasil, solicito a desagregação de todos os dados
por estado da Federação.
Muito obrigado!
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para registrar o
artigo intitulado “Loteamento político mina as agências
reguladoras”, publicado no jornal Valor Econômico em
sua edição de 19 de janeiro do corrente.
O atual governo, com suas nomeações políticas, está sepultando o caráter de independência que
deveria caracterizar os órgãos reguladores. De acordo com o artigo, “a autonomia relativa das agências
é uma exigência vital para que elas possam exercer
com sucesso a sua tarefa de ﬁscalizar e regular atividades de interesse público nas quais o próprio Estado
é parte interessada”. Com o loteamento político promovido pelo Governo Lula, as agências reguladoras
perdem a sua independência e, conseqüentemente,
sua credibilidade.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Senado, requeiro que o artigo acima citado seja considerado como parte integrante deste pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALMEIDA LIMA EM SEU
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PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para
comentar a matéria intitulada “Muda, muda, e ﬁca tudo
igual”, publicada na revista Época de 16 de fevereiro
do corrente.
O texto mostra, em síntese, que o governo do
PT quando não piora a realidade brasileira não a modiﬁca. O fato é que o PT elegeu-se prometendo a
mudança, mas não muda nada e quando muda atravanca o crescimento pois não promove alterações na
direção certa.
Para se constatar isso, basta analisar diferentes
setores. Por exemplo, tomando a economia tem-se que
por sorte a racionalidade prevaleceu e não se mudou
nada, ﬁcando as idéias que produziriam o atraso no
plano dos discursos. Por outro lado, em setores sociais,
como educação e saúde, onde o PT mexe atesta-se o
atraso. Para se ter uma noção disso, a matéria mostra
que os recursos destinados às universidades foram
aumentadas para 75% das verbas do Ministério da
Educação, quando todos sabem que uma mudança
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verdadeira na educação brasileira passaria prioritariamente por uma melhora do ensino básico. Assim, a
reforma universitária tem dois ﬁns possíveis. Ou ﬁca
tudo como está, ou então piora.
Outro ponto abordado diz respeito ao quanto que
o Ministério do Meio Ambiente trava o crescimento do
país, impedindo, inclusive, a criação de novos empregos. Segundo a matéria “a ministra pensa e age
como se o Brasil fosse um país que não precisasse
mais melhorar sua infra-estrutura”. Isto porque, estão
parados em tal Ministério projetos referentes a duas
hidrodovias, mais da metade das hidrelétricas programadas, várias obras de saneamento, ferrovias, rodovias e gasodutos.
Sr. Presidente, requeiro, por ﬁm, que a matéria
citada, anexa, que embasa o presente pronunciamento,
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Índice Onomástico

FEVEREIRO 2005
Fevereiro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

305

01321

Índice Onomástico

306

01322

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2005
Fevereiro de 2005

Índice Onomástico

FEVEREIRO 2005
Fevereiro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para
registrar o artigo intitulado “O presidente e o autoritarismo sindical”, de autoria do ex-ministro do Trabalho
e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir
Pazzianotto, publicado no jornal Correio Braziliense
de 27 de janeiro do corrente.
O referido artigo trata da atual passividade do
Presidente Lula em relação às reformas sindical e trabalhista. Segundo o autor do artigo, “Quem conviveu
com o destemido sindicalista durante os anos difíceis
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não compreende as transformações do presidente em
matéria sindical, na qual se conserva a prudente distância dos debates”.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Senado, requeiro que o artigo acima citado seja considerado como parte integrante deste pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PDT – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo intitulado “Reação contra a tunga”,
publicado no jornal “O Estado de S. Paulo” em sua edição de 20 de janeiro do corrente.
O artigo mostra que o governo do Presidente Lula,
ao editar a Medida Provisória nº 232, está, na verdade,
promovendo uma Reforma Tributária a toque de caixa,
sem discuti-la previamente com a sociedade.
Ainda segundo o artigo, “se mais esse ataque
for bem-sucedido, a carga tributária de 800 empresas
crescerá em 2006 perto de 64% em relação a 2002”.
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Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o artigo
acima citado seja considerado parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, criada pela Resolução n° 1, de 2001, e
integrada à estrutura do Senado Federal, a Universidade do Legislativo Brasileiro (Unilegis) destina-se à
promoção e à manutenção de instituições e atividades
voltadas ao aprimoramento dos procedimentos legislativos e ao estudo das questões estratégicas ligadas
ao desenvolvimento do País.
A missão precípua dessa instituição de ensino especializada por campo do saber, criada sob a
égide da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é
promover e manter ações no campo educacional, de
pesquisa e extensão, bem como o estudo das questões estratégicas e relevantes do País. Voltada para a
adequada qualiﬁcação de talentos organizacionais do
Poder Legislativo, a UNILEGIS atua junto à sociedade
brasileira, priorizando a comunidade legislativa e, ao
mesmo tempo, difundindo o papel do Legislativo e das
instituições do Estado na vida nacional e no cotidiano
do próprio cidadão.
Utilizando-se de todo o suporte tecnológico hoje
disponível, organizada na forma de uma estrutura leve,
ágil e ﬂexível, a Unilegis está criando os meios necessários para democratizar o conhecimento e para facilitar o acesso à educação e à informação, mediante
o oferecimento de cursos de pós-graduação e de extensão, para cuja realização conta com a participação
de parlamentares, professores, especialistas e outros
proﬁssionais altamente qualiﬁcados, tanto do próprio
Legislativo como de outras instituições.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) é o órgão executivo
da Unilegis, responsável pela gestão dos recursos
ﬁnanceiros, materiais, humanos e de infra-estrutura,
pela contratação de serviços e pelo fornecimento de
meios para o cumprimento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
A missão do ILB é promover e difundir o conhecimento com excelência e ética, de forma a contribuir
para o fortalecimento do Poder Legislativo e das instituições democráticas, mediante a implementação de
projetos educacionais, aí incluídos cursos, seminários,
palestras, encontros e outros.
O ILB atua, principalmente, na capacitação técnico-proﬁssional dos servidores, não apenas do Senado
Federal, como também das outras esferas do Poder
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Legislativo Nacional, em áreas como Administração
Pública Legislativa, Cidadania, Cultura, Educação,
Extensão, Gestão Governamental, Pesquisa, Política
e Políticas Públicas. Com esse escopo, o ILB promove cursos presenciais e à distância, utilizando-se de
moderna tecnologia educacional e de comunicação
disponível. Os cursos do ILB veiculam conteúdos compatíveis com as atribuições dos servidores do Poder
Legislativo, inclusive aquelas de assessoramento diário
aos parlamentares, autoridades e dirigentes da instituição, preparando os servidores para cumprir, com zelo
e eﬁciência, suas atribuições.
Além dessa incumbência, o ILB tem desempenhado um papel institucional ainda mais amplo, levando ao alcance da sociedade brasileira as experiências
pioneiras e exitosas praticadas no âmbito do Congresso
Nacional, com o objetivo de resgatar valores éticos e
a cidadania no Brasil contemporâneo.
O ILB coloca à disposição dos parlamentares
o suporte à sua formação temática, em termos de
conhecimento, de informação e orientações úteis ao
exercício da atividade representativa.
Desde a criação do ILB, a preocupação da administração desta Casa tem sido a de transmitir para
todo o território nacional, por intermédio da TV Senado,
programas de ensino à distância, a ﬁm de alcançar o
mais humilde servidor, o qual, muitas vezes, não tem
tido chance ou até mesmo condições ﬁnanceiras para
custear um curso de aperfeiçoamento proﬁssional, apesar de ser essa a aspiração mais profunda do conjunto
dos servidores públicos.
No âmbito do seu Programa Permanente de Educação, o ILB oferece um conjunto de ações educacionais projetadas para proporcionar a capacitação e
o desenvolvimento do servidor do Poder Legislativo,
por meio do estudo básico, da atualização e do aprimoramento de conhecimento em matérias de grande
relevância para o pleno desempenho de funções não
apenas exclusivas do Senado Federal, mas também de
outras instâncias do Poder Legislativo, como Assembléias Legislativas Estaduais e Câmaras Municipais
de Vereadores, podendo, também, essas ações serem
estendidas à clientela externa, para Legislativos latinoamericanos e de países de língua portuguesa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no contínuo
esforço de atender com qualidade a crescente demanda por desenvolvimento técnico e político, originária
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do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, no âmbito
federal, estadual e municipal, e de outros organismos
públicos, a Unilegis e o ILB têm-se empenhado em
ampliar suas parcerias externas, estabelecendo acordos de mútua cooperação e um canal de comunicação
direto com renomadas instituições de ensino superior,
órgãos legislativos, centros de estudos e pesquisa,
nacionais e internacionais.
No âmbito interno, diversos órgãos do Senado
Federal têm prestado relevante apoio para a implementação das iniciativas da Unilegis e do ILB, especialmente a Secretaria de Comunicação Social, a TV
Senado, o Prodasen e o Interlegis.
A Unilegis e o ILB contam, também, para o desenvolvimento e a implementação das atividades acadêmico-pedagógicas que realizam, com a participação
de parlamentares, especialistas e professores, doutores e mestres, todos engajados na relevante missão
de promover cursos, seminários, painéis, fóruns de
debates, conferências e simpósios.
O curso que assinalou o início das atividades
acadêmicas da Unilegis foi o Curso de Especialização
em Direito Legislativo. Sua primeira turma concluiu as
disciplinas que compõem sua grade curricular no ﬁnal
de 2003, tendo seus alunos apresentado o trabalho
ﬁnal em março de 2004. Esse mesmo programa de
formação foi reeditado em 2004, com algumas alterações em sua grade de disciplinas, apresentando, assim
como a versão anterior, carga horária de 360 horas, a
serem integralizadas em doze meses letivos.
A clientela do curso se constituiu de cinqüenta servidores, pertencentes aos quadros do Senado
Federal, da Câmara dos Deputados, do Tribunal de
Contas da União e de órgãos conveniados. O curso
se volta para servidores que, independentemente de
serem ou não graduados em Direito, desempenham
atividades para as quais é de fundamental importância
conhecimento mais sistematizado da área, contribuindo, nessa medida, para o aperfeiçoamento do trabalho
de Assessoria Legislativa.
Os outros cursos integrantes do Programa de
Especialização da UNILEGIS são o Curso de Especialização em Estado, Direito e Tecnologia da Informação, primeiro curso de pós-graduação à distância a ser
oferecido pela instituição, com carga horária de 375
horas; o Curso de Especialização em Administração
Legislativa, com carga horária de 360 horas; e o Curso
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de Especialização em Controle da Constitucionalidade,
com carga horária de 375 horas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como se
pode ver, o objetivo da Unilegis e do ILB é qualiﬁcar
proﬁssionalmente os servidores desta Casa e de outros
órgãos públicos, em todos os níveis funcionais, para
que adquiram os conhecimentos e o embasamento
necessários para exercerem, com eﬁciência e espírito
público, suas funções e, ao mesmo tempo, para que o
Poder Legislativo possa cumprir a missão institucional
que lhe cabe perante a sociedade brasileira.
A Unilegis e o ILB têm tido a preocupação de
proporcionar a cada servidor que passa pelos seus
cursos a oportunidade de conhecer a vida administrativa e legislativa desta Casa, levando-o a mudar sua
visão cultural e o seu comportamento funcional, por
intermédio de hábito de pensamento e de atitudes em
relação à disponibilidade de ser um cidadão a serviço
da coletividade.
No cumprimento desse compromisso assumido
com os nossos servidores, mediante a oferta de atividades pedagógicas visando ao seu aperfeiçoamento
funcional e proﬁssional permanente, a Unilegis e o
ILB atuam na perspectiva de que, assim, estão dando a sua contribuição para o fortalecimento do Poder
Legislativo e para a construção de um País verdadeiramente mais justo.
Decorridos uns poucos anos da criação desses
órgãos, podemos hoje dizer, Srªs e Srs. Senadores,
que nossa instituição demonstrou arrojo e visão de
futuro ao se decidir pela implantação deles, haja vista os relevantes serviços que a Unilegis e o ILB vêm
prestando.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, recebi, em meu gabinete, o Informe
de Acompanhamento da iniciativa “Educação para Todos”, referido a 2005. O Programa, coordenado pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), tem se ﬁrmado como
a mais importante referência mundial no desenvolvimento de políticas nacionais de educação, principalmente para os países subdesenvolvidos ou em estágio
de desenvolvimento, e coloca como principal objetivo
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a universalização do ensino fundamental, até o ano
de 2015.
No caso do Brasil, em especial, os laços com o
Programa são peculiarmente fortes. Em primeiro lugar,
pelo papel de relevância do País na convocação do
Congresso Mundial da “Educação para Todos”, no ano
de 1990, em Jomtien, na Tailândia, quando os participantes deliberaram pela necessidade de um esforço
maior e mais signiﬁcativo no sentido de garantir o exercício universal do direito a uma educação qualiﬁcada.
Em acréscimo, a legislação brasileira sobressai como
uma das poucas que chegou a consagrar a Declaração
Mundial de Educação para Todos como base para a
elaboração do seu Plano Nacional de Educação, como
se vê em dispositivo especíﬁco da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, de 1996.
O Informe traz, como dimensão mais relevante,
o levantamento do desempenho de 127 países nos 6
objetivos que foram tomados como metas do Programa,
por ocasião do Fórum Mundial de Educação, realizado
em Dacar, no Senegal, em 2000. Chama a atenção,
ainda, para o relativo sucesso alcançado, em diversas
nações, pelas iniciativas de universalização do acesso
à escola, mas, também, para a ingente necessidade
de incremento do nível de qualiﬁcação do ensino. Essa
preocupação, aliás, repercutiu na designação do relatório, intitulado “O Imperativo da Qualidade”, que avalia
os dados relativos aos anos de 2001 e 2002.
Ali, Sr. Presidente, nos vemos retratados como
um país que fez muito, em tempos mais recentes, para
recuperar-se do descaso e da inversão de prioridades
com que, em desfavor da educação, alocamos esforços
e recursos públicos. Mas, também, nos reconhecemos
como devedores de um aprofundamento desses esforços para a consumação de uma obra que, por ora,
ainda vai pela metade.
No primeiro objetivo, a “Atenção e Educação da
Primeira Infância”, que aponta para o tema da pré-escola, temos que a média de educação pré-escolar de
uma criança norte-americana ou européia ocidental
é de cerca de 2,3 anos; a de uma criança africana, 4
meses; e a de uma criança latino-americana ou caribenha, de 1,6 ano. No Brasil, houve uma signiﬁcativa melhora de situação, representada pelo aumento
do percentual de matrículas na pré-escola de 53,5%
para 67,3%, entre 1998 e 2001. Mas um terço de nos-
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sa infância ainda não encontra vagas no sistema de
educação infantil.
No segundo objetivo, a “Educação Primária Universal”, embora o número de crianças fora das escolas,
em todo o mundo, tenha decrescido de 106,9 milhões
para 103,5 milhões, no mesmo período, foi constatado que, nesse ritmo, a plena universalização não será
alcançada até o ano de 2015. Mais ainda, temos que
a permanência na escola segue um motivo de preocupação, por força das entradas tardias, dos altos níveis de abandono após a 5ª série e das repetências.
No Brasil, se foi signiﬁcativo o avanço em termos do
percentual de matriculados, que variou de 85,6% para
96,5%, entre 1990 e 2001, seguem preocupantes os
fatores de abandono e de repetência, que sinalizam
alerta e cuidado.
O nível de “Aprendizagem de jovens e de adultos”,
tomado no universo de 15 a 24 anos, também constituiu
melhoria signiﬁcativa no desempenho brasileiro, tendo
evoluído o indicador, terceiro parâmetro adotado pelo
Programa, para alcançar, recentemente, o percentual
de 96,3%, contra índice de apenas 91,8%, em 1990.
O desempenho dos países latino-americanos, entretanto, de 95%, ainda é superior.
A avaliação do quarto objetivo, o de “Alfabetização” – entendida, como tal, entre os maiores de 15 anos
–, computou um contingente mundial de analfabetos
da ordem de 800 milhões de pessoas. O desempenho brasileiro, de 88,2% da população, embora tenha
apresentado forte evolução sobre o índice de 1990, da
ordem de 82%, ainda se posiciona desfavoravelmente
em relação à média latino-americana, que é de 89,2%.
Segue preocupante, inclusive, o total de 16 milhões de
analfabetos existente em nosso País, além do enorme
contingente de analfabetos funcionais.
Na avaliação da “Igualdade entre os Sexos”, vive
o Brasil uma situação paradoxal. O indicador, que traduz a relação entre mulheres e homens, no âmbito da
educação fundamental, apresenta desempenho de
0,94, apontando, para cada 100 meninos, 94 meninas
matriculadas. Essa situação, inalterada desde 1990,
é tão mais preocupante quanto maior se sabe ser a
população feminina em relação à masculina, mesmo
nessa faixa de idade, e – principalmente – por serem
os homens os que menos chegam à conclusão do ciclo. Na educação média é constatada uma inversão,
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preponderando as matrículas das jovens em 10% sobre as dos jovens. Constitui esse conjunto de dados
uma clara indicação, que não deve ser olvidada, das
conseqüências negativas da antecipação da idade de
entrada dos rapazes no mercado de trabalho, prejudicando fortemente os índices da educação básica.
O sexto objetivo constitui o ponto central do informe, ao abordar a “Qualidade” do ensino. A expectativa
de vida escolar, em nosso país, medida em número
de anos, saltou de 10,3 para 14,9, entre 1990 e 2001,
tendo superado a média dos países latino-americanos,
balizada em 13 anos. A relação entre a quantidade de
alunos e professores, situada em torno de 23, é praticamente similar à apresentada por aqueles países, da
ordem de 21, embora ainda muito distante dos 15 alunos por mestre mensurados nos países desenvolvidos.
O gasto público por aluno do ensino fundamental, em
percentual do PIB, monta em 1,2%, inferior, em que
pesem os recursos do FUNDEF, à média latino-americana, situada em 1,6%.
Para que se possa avaliar os impactos desse
número, basta dizer que a despesa por aluno, no Brasil, gira em torno de 290 dólares, contra US$539, no
Chile, e US$580, na Costa Rica.
Sr. Presidente,são muitos os números, mas é necessário ir além de sua frieza e impessoalidade para
realmente entendê-los. Para deliberar e para agir!
A educação – e esta é uma acepção que perpassa toda a ﬁlosoﬁa do Programa “Educação para
Todos” – é um direito que, ao se exercer, aperfeiçoa
e realiza o homem. Mas suas conseqüências se situam para muito além do plano individual: a educação
é, com toda a certeza, a principal estratégia para um
desenvolvimento nacional sustentável.
Ela traduz esse desenvolvimento ao aumentar a
renda das famílias, renda essa diretamente dependente
do nível de escolaridade que cada membro do grupo
familiar for capaz de alcançar. Ela traduz, também,
melhores condições de cidadania para as mulheres
quando, por exemplo, viabiliza opções conscientes
com relação ao planejamento familiar e à orientação
da educação dos ﬁlhos. Ela traduz, enﬁm, como as
próprias pesquisas da UNESCO revelam, perspectivas
mais otimistas na prevenção das doenças sexualmente
transmissíveis, como a hepatite B e a AIDS, em espe-
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cial no que diz respeito aos adolescentes, impactando
fortemente a qualidade e a expectativa de vida.
É por isso, Srªs e Srs. Senadores, que, mesmo
estando orgulhosos de tudo o que fomos capazes de
transformar e empreender na educação, por volta da
última década, não poderíamos, jamais, nos dar por
satisfeitos.
Sabemos que, de cada 100 alunos matriculados
no ensino fundamental, apenas 40 irão concluir o ciclo
médio, fazendo com que 1 em cada 5 brasileiros, entre
10 e 17 anos, esteja fora da escola. Sabemos, também,
que, na outra ponta da escala, só pouco mais da metade das crianças de 4 a 6 anos encontram matricula
na pré-escola. Sabemos, por ﬁm, que as desigualdades regionais ainda são fator de desequilíbrio nas
oportunidades dadas aos brasileiros e que a educação não é, infelizmente, uma exceção. E é fato que os
indicadores educacionais relativos ao Norte do País,
como um todo, e ao meu Estado de Roraima, particularmente, ou os da Região Nordeste, são inferiores à
média nacional.
Não bastará fazer, de toda forma – e com isto
quero concluir meu pronunciamento –, com que o desempenho quantitativo apresentado pelo nosso país
seja continuamente incrementado. O desaﬁo da qualidade na educação deve estar posto como absoluta
prioridade na condução das políticas deste Governo. Na
verdade, deve estar posto como prioridade no conjunto das políticas de todos os Entes Federativos, sejam
eles a União, os Estados ou os Municípios.
Por muito que signiﬁquem, para o Brasil, os mais
de 4% de nosso Produto Interno Bruto destinados, hoje,
à formação dos brasileiros, qualiﬁcá-los, tanto quanto
fazê-los crescer ainda mais, nunca foi mais importante
do que o é neste momento. Do que o é agora!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT – RR)
– Nada mais havendo a tratar e pedindo a benção de
Deus para esta nova Legislatura que se inicia agora,
a Presidência vai encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT
– RR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 12
minutos.)
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Ata da 1ª Reunião, em 18 de Fevereiro de 2005
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência do Sr. Tião Viana
(Inicia-se a reunião às 9 horas e 23 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– No plenário, não há número regimental para abertura
da sessão, não podendo esta ser realizada.
Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento
Interno, o Expediente que se encontra sobre a mesa
será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
É o seguinte o Expediente despachado:

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 41, DE 2005
(Nº 1.249/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Sociedade Rádio Guarujá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas curtas na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 29 de setembro de 2000, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Sociedade Rádio Guarujá Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.419, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que “Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços

de radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Empresa De Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos Índios – AL (onda média);
2 – Rádio Anhangüera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia – GO (onda
média);
3 – Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro
de 1993, na cidade de Goiânia – GO (onda média);
4 – Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 1º de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde – GO (onda média);
5 – Sociedade Mineira De Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora – MG (onda média);
6 – Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana – PR
(onda média);
7 – Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Curitiba – PR (onda
média);
8 – Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva – PR
(onda média);
9 – Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro – PE
(onda média);
10 – Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira
– PE (onda média);
11 – Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrolina – PE (onda média);
12 – Rádio Clube De Pernambuco S/A., a partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife – PE
(onda média);
13 – Rádio Tamandaré S/A., a partir de 1º de maio
de 1993, na cidade de Recife – PE (onda média);
14 – Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife – PE (onda média);
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15 – Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos – RJ
(onda média);
16 – S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro – RJ (onda média);
17 – Rádio Rural De Concórdia Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia
– SC (onda média);
18 – Rádio Cultura AM S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 1º de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis – SC (onda média);
19 – Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba
– SP (onda média);
20 – Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas
– SP (onda média);
21 – Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda.,
originariamente Rádio Emissora Convenção de Itu S/
A., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de
Itu – SP (onda média);
22 – Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes – SP
(onda média);
23 – Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo – SP (onda média);
24 – Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis
– SC (ondas curtas);
25 – Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo – SP (ondas curtas);
26 – Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança
– PA (onda tropical); e
27 – Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina – PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. – Marco
Maciel.
EM Nº 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
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• Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Palmeira dos Índios, Estado de
Alagoas (Processo nº 53610.000148/94);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº
29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº
29670.000410/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº
29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.00026/94):
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000002/94);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jaguariaíva, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000034/93);
• Difusora de Pernambuco Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco (Processo
nº 29103.000445/93);
• Difusora de Pernambuco Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco (Processo nº 29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural – A Voz do São Francisco, concessionária de serviço de radiodifusão, sonora em onda média, na cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco (Processo nº 29103.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo
nº 29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº
29650.000014/93);
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• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco (Processo nº 29103.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo
nº 50770.000119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidde de Concórdia, Estado de Santa Catarina (Processo nº 50820.000624/93);
• Rádio Cultura AM S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000940/93);
• Rádio Educadora de Campinas Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Prcesso nº 50830.000940/93);
• Rádio Emissora convenção de Itu S/C Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000097/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000966/93):
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta,
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina
(Processo (nº 50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Bragança, Estado do Pará (Processo nº 50720.000226/93);
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• Fundação Emissora Rural – A voz do São Francisco concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco (Processo nº 29103.000016/93;
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgadas para explorar serviços de radiodifusão
é regida 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 analisados pelos órgãos técnicos deste ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessária à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
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 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos Índios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme
Portaria Contel nº 131, de 25 de novembro de 1964,
renovada pelo Decreto nº 91.670, de 20 de setembro
de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de julho de
1997, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 53610.000148/94);
II – Rádio Anhanguera S/A, a partir de lº de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nº 37.338, de 13 de maio
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de 1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de 21 de
março de 1984 (Processo nº 29670.000236/93);
III – Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de 1962,
e renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril de
1984 (Processo nº 29670.000410/93);
IV – Rádio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira S/A,
pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de 1956,
transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde Ltda.,
mediante Portaria nº 63, de 23 de abril de 1981, renovada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril de 1984,
transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda., conforme Decreto nº 93 576, de 13 de novembro de 1986,
e transferida para a concessionária de que trata este
inciso pelo decreto de 4 de junho de 1996 (Processo
nº 29670.000455/93);
V – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de lº de novembro de 1993, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada pelo
Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983 (Processo nº 50710.000746/93);
VI – Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 668,
de 24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decreto nº 91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nº
53740.000026/94);
VII – Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719,
de 2 de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nº 90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
53740.000002/94);
VIII – Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 6 de abril
de 1962, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de
novembro de 1983 (Processo nº 53740.000034/93);
IX – Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado
de Pernambuco, originariamente outorgada à Empresa
Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto nº 38.564,
de 13 de janeiro de 1956, transferida para a Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nº 82.789,
de 4 de dezembro de 1978, e renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
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Decreto nº 91.385, de 1º de julho de 1985 (Processo
nº 29103.000445/93);
X – Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada á
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nº 91.386, de 1º de julho de 1985 (Processo
nº 29103.000444/93);
XI – Fundação Emissora Rural – A Voz do São
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº 821, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 29103.000204/93);
XII – Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402,
de 31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº 89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);
XIII – Rádio Tamandaré S/A, a partir de 1º de maio
de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco,
outorgada pelo Decreto nº 27.634, de 27 de dezembro
de 1949, e renovada pelo Decreto nº 94.181, de 6 de
abril de 1987 (Processo nº 29650.000014/93);
XIV – Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nº 43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 29103.000448/93);
XV – Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo
nº 53770.000251/93);
XVI – S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº 89.510, de
4 de abril de 1984 (Processo nº 50770.0001l9/93);
XVII – Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto nº 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida
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para a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto nº 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
50820.000624/93);
XVIII – Rádio Cultura AM S/A, a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio
Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nº 37.336, de 12 de
maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto nº 77.627, de 9 de março
de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de
novembro de 1983, e transferida para a concessionária
de que trata este inciso pelo decreto de 17 de julho de
1995 (Processo nº 50820.000633/93);
XIX – Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
nº 50830.001000/93);
XIX – Rádio Educadora de Campinas Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo nº 50830.000940/93);
XXI – Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda.,
a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Itu,
Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto nº 22.387, de 31 de dezembro de 1946, renovada
pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
transferida pelo decreto de 9 de agosto de 1996, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo
nº 50830.000807/93);
XXII – Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de
1º de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto nº 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo
nº 50830.000097/93);
XXIII – Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente
à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo Decreto nº
1.239, de 25 de junho de 1962, renovada pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e autorizada a
mudar a sua denominação social e tipo societário para
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a atual, conforme Portaria nº 43, de 4 de fevereiro de
1987 (Processo nº 50830.000966/93);
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, ser direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas:
I. Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto nº 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo
nº 50820.000540/93);
II. Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de 30 de
junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº 91.747, de 4
de outubro de 1985 (Processo nº 50830.000993/93).
Art. 3º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado
do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora
de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nº 91.744,
de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo decreto de
23 de janeiro de 1997, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo nº 50720.000226/93);
II. Fundação Emissora Rural – A Voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto nº 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 29103.00O016/93).
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, 29 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
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(À Comissão de Educação – decisão terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 42, DE 2005
(Nº 1.250/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio e Televisão Ponta Negra Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santarém, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/n, de 21 de dezembro de 2000, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a
concessão da Rádio e Televisão Ponta Negra Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço

de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Santarém, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 24, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto a apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 21 de dezembro de 2000, que “Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são as seguintes:
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1 – Rádio Tribuna do Vale do São Francisco Ltda.,
a partir de 15 de março de 1995, na cidade de XiqueXique – BA;
2 – Rádio Salamanca de Barbalha S/A., a partir de
24 de janeiro de 1995, na cidade de Barbalha – CE;
3 – Rádio Paranaíba Ltda., a partir de 10 de junho
de 1995, na cidade de Itumbiara – GO;
4 – Rádio Cultura Rio Branco Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Visconde do Rio
Branco – MG;
5 – Rádio Cultura de Campo Grande Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Campo
Grande – MS;
6 – Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Santarém – PA;
7 – Rádio e Televisão Ponta Negra Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Santarém – PA;
8 – Rádio Sanhauá de Bayeux Ltda., a partir de
13 de março de 1995, na cidade de Bayeux – PB;
9 – Fundação Champagnat, a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Curitiba – PR;
10 – Rádio Continental Ltda., a partir de 24 de
outubro de 1995, na cidade de Palotina – PR;
11 – Rádio Humaitá Ltda., a partir de 12 de novembro de 1999, na cidade de Campo Mourão – PR;
12 – Sociedade Rádio Cultura Jaguarão Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Jaguarão – RS;
13 – Rádio Clube de Itapetininga Ltda., a partir de
4 de maio de 1993, na cidade de Itapetininga – SP; e
14 – Rádio Noticias de Tatuí Ltda., a partir de 23
de setembro de 1997, na cidade de Tatuí – SP.
Brasília, 15 de janeiro de 2001. – Marco Maciel.
EM Nº 655/MC
Brasília, 14 de dezembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Tribuna do Vale do São Francisco Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Xique-Xique, Estado da
Bahia (Processo nº 53640.000963/94);
• Rádio Salamanca de Barbalha S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Barbalha, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000734/94);
• Rádio Paranaíba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
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dade de Itumbiara, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000044/95);
• Rádio Cultura Rio Branco Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 50710.000107/94);
• Rádio Cultura de Campo Grande Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Campo Grande, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000116/94);
• Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santarém, Estado
do Pará (Processo nº 53720.000236/93);
• Rádio e Televisão Ponta Negra Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Santarém, Estado do Pará (Processo nº 53720.000402/94);
• Rádio Sanhauá de Bayeux Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Bayeux, Estado da Paraíba (Processo nº
53730.000506/94);
• Fundação Champagnat, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000083/94);
• Rádio Continental Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Palotina, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000602/95);
• Rádio Humaitá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Campo Mourão, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000582/99);
• Sociedade Rádio Cultura Jaguarão Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jaguarão, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo nº 53790.000164/94);
• Rádio Clube de Itapetininga Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000111/93);
• Rádio Notícias de Tatuí Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Tatuí, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.000851/97).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida 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 analisados pelos órgãos técnicos deste ministério e conside-
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rados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000
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 junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Tribuna do Vale do São Francisco Ltda., a
partir de 15 de março de 1995, na cidade de Xique-Xique,
Estado da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 91.112, de
12 de março de 1985 (Processo nº 53640.000963/94);
II – Rádio Salamanca de Barbalha S/A, a partir de
24 de janeiro de 1995, na cidade de Barbalha, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 75.042, de 5 de
dezembro de 1974, e renovada pelo decreto de 4 de
agosto de 1992 (Processo nº 53650.000734/94);
III – Rádio Paranaíba Ltda., a partir de 10 de junho de 1995, na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás,
outorgada pela Portaria Contel nº 96, de 22 de abril de
1963, e renovada pelo decreto de 29 de julho de 1992
(Processo nº 53670.000044/95);
IV – Rádio Cultura Rio Branco Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, outorgada pela Portaria
MVOP nº 888, de 18 de setembro de 1950, e renovada pelo Decreto nº 90.308, de 16 de outubro de 1984
(Processo nº 50710.000107/94);
V – Rádio Cultura de Campo Grande Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto nº 32.834, de 22 de maio de 1953, e renovada
pelo Decreto nº 90.576, de 28 de novembro de 1984
(Processo nº 53700.000116/94);
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VI – Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na
cidade de Santarém, Estado do Pará, outorgada pelo
Decreto nº 823, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 93.897, de 8 de janeiro de 1987 (Processo
nº 53720.000236/93);
VII – Rádio e Televisão Ponta Negra Ltda., a partir
de 25 de maio de 1950, na cidade de Santarém, Estado
do Pará, outorgada pela Portaria MVOP nº 459, de 25
de maio de 1950, renovada pelo Decreto nº 93.150,
de 21 de agosto de 1986, e autorizada a mudar sua
denominação social pela Portaria nº 86, de 11 de abril
de 1988, do Delegado do Ministério das Comunicações
no Estado do Pará (Processo nº 53720.000402/94);
VIII – Rádio Sanhauá de Bayeux Ltda., a partir
de 13 de março de 1995, na cidade de Bayeux, Estado
da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 90.915, de 6 de
fevereiro de 1985 (Processo nº 53730.000506/94);
IX – Fundação Champagnat, a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 216, de 27 de
março de 1957, e renovada pelo Decreto nº 89.626, 8
de maio de 1984 (Processo nº 53740.000083/94);
X – Rádio Continental Ltda., a partir de 24 de outubro de 1995, na cidade de Palotina, Estado do Paraná,
outorgada pela Portaria MC nº 300, de 23 de outubro de
1985, autorizada a passar à condição de concessionária
em virtude de aumento de potência de sua estação transmissora, conforme Exposição de Motivos nº 133, de 10
de junho de 1986 (Processo nº 53740.000602/95);
XI – Rádio Humaitá Ltda., a partir de 12 de novembro de 1999, na cidade de Campo Mourão, Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto nº 84.026, de 25 de setembro de 1979, e renovada pelo Decreto nº 99.049, de
7 de março de 1990 (Processo nº 53740.000582/99);
XII – Sociedade Rádio Cultura Jaguarão Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Jaguarão,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº 863, de 11 de outubro de 1948, e renovada pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985
(Processo nº 53790.000164/94);
XIII – Rádio Clube de Itapetininga Ltda., a partir de
4 de maio de 1993, na cidade de Itapetininga, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 88.187, de
16 de março de 1983, autorizada a mudar sua denominação social para a atual conforme Portaria nº 600,
de 17 de novembro de 1987, do Delegado do Ministério
das Comunicações no Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000111/93);
XIV – Rádio Notícias de Tatuí Ltda., a partir de 23
de setembro de 1997, na cidade de Tatuí, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 79.935, de 12 de
julho de 1977, e renovada pelo Decreto nº 94.830, de 3
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de setembro de 1987 (Processo nº 53830.000851/97).
Art.2º A exploração do serviço de radiodifusão, cujas
concessões são renovadas por este decreto, regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
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(À Comissão de Educação – Decisão Terminativa)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 43, DE 2005
(Nº 1.258/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao Comunitária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Artístico e Cultural de Fonte
Boa – ASCOMADAFB a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Fonte Boa, Estado do Amazonas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 215, de 12 de junho de 2003, que autoriza a
Associação Comunitária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Artístico e Cultural de Fonte Boa – ASCOMADAFB a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Fonte Boa, Estado do Amazonas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 681, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 201, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Unidos para Sempre, na cidade
de Conceição do Araguaia – PA;
2 – Portaria nº 214, de 12 de junho de 2003 – Movimento Jovem de Assistência Social de São Miguel
Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo – SP;
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3 – Portaria nº 215, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Artístico e Cultural de Fonte Boa – ASCOMADAFB, na cidade de Fonte Boa – AM;
4 – Portaria nº 249, de 12 de junho de 2003 –
Fundação Nossa Senhora da Piedade, na cidade de
Campo Largo – PR;
5 – Portaria nº 265, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Botelhense de Radiodifusão, na
cidade de Botelhos – MG;
6 – Portaria nº 267, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Apoio e Desenvolvimento
Cultural de Traipu, na cidade de Traipu – AL;
7 – Portaria nº 360, de 17 de julho de 2003 – Associação Cultural e Beneﬁcente de Marapanim, na cidade de Marapanim – PA;
8 – Portaria nº 363, de 17 de julho de 2003 – Associação Comunitária dos Moradores do Povoado Tabuleiro Grande – Anadia – Alagoas – ASCOMPOTAG,
na cidade de Anadia – AL;
9 – Portaria nº 371, de 17 de julho de 2003 – Associação Cultural Comunitária Nova Missão, na cidade
de Mogi-Mirim – SP;
10 – Portaria nº 429, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária e Cultural Laranjense (ASCOL), na cidade de Laranja da Terra – ES;
11 – Portaria nº 463, de 28 de agosto de 2001
Rádio Clube de Mimoso do Sul, na cidade de Mimoso
do Sul – ES; e
12 – Portaria nº 546, de 16 de outubro de 2003
– Fundação de Assistência Comunitária “José Belém”
na cidade de Vigia – PA.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 249 EM
Brasília, 4 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Fonte Boa – ASCOMADAFB, na cidade de Fonte Boa,
Estado do Amazonas, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de 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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº -53630.000118/01, 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
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 215 DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e
tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53630.000118/01 e do Parecer/Conjur/MC nº 558/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Artístico e Cultural de Fonte Boa – ASCOMADAFB, com sede na Rua
Presidente Médice, s/nº , Bairro Açacu, na cidade de
Fonte Boa, Estado do Amazonas, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 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 2º32’13”S e longitude em
66º4’29”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.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 2/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.630.000.118-01, em
11-5-2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Artístico e Cultural de Fonte
Boa – ASCOMADAFB, localidade de Fonte Boa, Estado do Amazonas.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Artístico e Cultural de Fonte Boa
– ASCOMADAFB, inscrita no CNPJ sob o número
04.454.737/0001-35, no Estado do Amazonas, com
sede na Rua Presidente Médice, s/n°, Bairro Açacu,
cidade de Fonte Boa, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 11 de Maio de 2001, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração
do serviço de radiodifusão comunitária nos termos do
artigo 12, do regulamento do serviço de radiodifusão
comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do aviso de habilitação publicado no Diário Oﬁcial da União
– DOU, de 16 de agosto de 2001, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O departamento de outorga de serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
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área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Boulevard Álvaro Maia, s/
n°, na cidade de Fonte Boa, Estado do Amazonas, de
coordenadas geográﬁcas em 2º30’60”S de latitude e
66º5’25”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 42, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de
outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que a entidade apontou provas
coordenadas e endereço, o que foi objeto de análise
e conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação dos novos dados
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos III, V, VI e X da Norma 2/98, comprovação do
devido registro da Ata de Fundação e Estatuto Social,
subitem 14.2.7.1.1 e declaração do endereço da sede
e subitem 6.11 da Norma 2/98, cujo cumprimento e
aplicação dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior
seleção da entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 45 a 137).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 137, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 138 e 139. Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
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no intervalo de folhas 1 a 116, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Artístico e Cultural de Fonte Boa
– ASCOMADAFB;
• quadro diretivo
Presidente: Tiago Ferreira Lisboa
Vice-presidente: Stênio Ferreira Lisboa
Secretário: Rosilene Ferreira de Oliveira
Tesoureiro: Gilson Langhban do Nascimento
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Presidente Médici, s/n, na cidade de Fonte
Boa Estado do Amazonas;
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• coordenadas geográﬁcas
02°32’13” de latitude e 66°04’29” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs 138 e 139, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 137,
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Artístico
e Cultural de Fonte Boa – ASCOMADAFB, no sentido
de conceder-lhe a autorização para a exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.630.000.118-01, de 11
de Maio de 2001.
Brasília, 12 de Maio de 2003. – Relator da conclusão Jurídica, Sibela Leandra Portela – Relator da
conclusão Técnica, Regina Aparecida Monteiro.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime de Carvalho
Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 44, DE 2005
(Nº 1.260/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Amigos de Caraí (ACAC)
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caraí, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 235, de 12 de junho de 2003, que autoriza a
Associação Comunitária Amigos de Caraí (ACAC) a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Caraí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 710, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar serviços
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de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 197, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural Comunitária de Padre Paraíso, na
cidade de Padre Paraíso – MG;
2 – Portaria nº 198, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Cidade FM, na cidade de Bela
Vista de Minas – MG;
3 – Portaria nº 233, de 12 de junho de 2003 – Associação de Radiodifusão Comunitária São João do
Morro Grande, na cidade de Barão de Cocais – MG;
4 – Portaria nº 235, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Amigos de Caraí (ACAC), na
cidade de Caraí – MG;
5 – Portaria nº 241, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural e Artística Joaquim Pereira Cruz”, na
cidade de Conquista – MG; e
6 – Portaria nº 255, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Antônio Dias, na cidade de Antônio Dias – MG.
Brasília, 8 de dezembro de 2003.

MC Nº 241 EM
Brasília, 1º de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Amigos
de Caraí (ACAC), na cidade de Caraí, Estado de Minas
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei analises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
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o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº -53710.000639/99, 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
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 235, DE 12 DE JUNHO DE 2003.
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 53 710.000639/99 e do Parecer/Conjur/
MC nº 474/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Amigos de Caraí (ACAC), com sede na Rua José Vicente
Coimbra, nº 134 – Centro, na cidade de Caraí, Estado
de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez 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 17º11’14”S e longitude em
41º41’48”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.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 15/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.000.639/99, protocolizado em 14 de Maio de 1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Amigos de Caraí (ACAC), localidade de Caraí, Estado de Minas
Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Amigos de Caraí (ACAC), inscrita no CNPJ sob o número
03.055.252/0001-06, no Estado de Minas Gerais, com
sede na Rua José Vicente Coimbra, nº 134 – Centro,
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cidade de Caraí/MG, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 14 de Maio de 1999, subscrito por representante
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615. de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do aviso de habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 29 de Agosto de 2002, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5Km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
localizado na Rua Joaquim Augusto, s/nº, na cidade de
Caraí, Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográﬁcas em 17ºl1’32”S de latitude e 41º47’03”W de
longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas e endereço propostos foram retiﬁcados passando
a estar na Rua José Vicente Coimbra, nº 134, Centro
em 17°11’4”S de latitude e 41º41’48”W de longitude
consoante aos dados constantes do aviso publicado
no DOU, de 29-8-2002.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 34 e 35, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
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trata de outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos I,II, III e V da Norma nº 2/98, comprovação de
necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ da
requerente e declaração do endereço da sede, cujo
cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na
legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos
e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada
a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 38 a 69).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 41 e 42,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-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,
conforme observa-se nas folhas 70 e 71. Ressaltamos
que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 69 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98:
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados as ﬁnalidades e requisitos da Lei n º9.612/98;
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• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio á iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária Amigos de Caraí
(ACAC);
• quadro diretivo
Presidente: Antúlio Helder Ramos Ribeiro
Vice-presidente: Sormani Silva Campos
1º Secretario: Jonhelder Rodrigues Farias
2º Secretario: José Geraldo Nunes Vieira
1ª Tesoureira: Rosania Luiz Silva
2º Tesoureiro: Auton Caldeira
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua José Vicente Coimbra, nº 134, Centro, cidade de Caraí, Estado de Minas Gerais.
• coordenadas geográﬁcas
17º11’14” de latitude e 41º41’48” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 70 e 71, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” ﬂs. 41 e
72, que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária Amigos de Caraí (ACAC), no sentido de
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conceder-lhe a autorização para a exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.710.000.639/99, de
14 de Maio de 1999.
Brasília, 8 de maio de 2003. – Aline Oliveira Prado,
Relator da Conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relator da Conclusão Técnica.
A consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime de Carvalho
Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de Áudio e Imagem.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 15/2003/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Eugênio de
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 45, DE 2005
(Nº 1.267, de 2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
a Lopes & Passamani Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Mara Rosa,
Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n º 291, de 12 de junho de 2003, que outorga permissão a Lopes & Passamani Ltda., para
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Mara Rosa, Estado
de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 4, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
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sições 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 268, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Paraúna – GO;
2 – Portaria nº 269, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Palmeiras de Goiás – GO;
3 – Portaria nº 271, de 12 de junho de 2003 – Portugal Telecomunicações Ltda., na cidade de Presidente
Getúlio – SC;
4 – Portaria nº 272, de 12 de junho de 2003
– Rádio Cidade Ltda., na cidade de São José do Cedro – SC;
5 – Portaria nº 273, de 12 de junho de 2003
– Porto Santo Radiodifusão Ltda., na cidade de Paranaiguara – GO;
6 – Portaria nº 276, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Cantu – PR;
7 – Portaria nº 277, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Prata do Iguaçu – PR;
8 – Portaria nº 278, de 12 de junho de 2003 – Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia Ltda.,
na cidade de Mozarlândia – GO;
9 – Portaria nº 279, de 12 de junho de 2003 – Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda., na cidade de
Nova Trento – SC;
10 – Portaria nº 280, de 12 de junho de 2003
– Rádio Ouro Fino FM Ltda., na cidade de Ouro Fino
– MG;
11 – Portaria nº 283, de 12 de junho de 2003 – Rádio Papanduva Ltda., na cidade de Papanduva – SC;
12 – Portaria nº 284, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Santo Antônio da Barra – GO;
13 – Portaria nº 287, de 12 de junho de 2003 – Alagoas Comunicação Ltda., na cidade de Pio IX – PI;
14 – Portaria nº 290, de 12 de junho de 2003
– Sociedade Senado Verdes de Comunicações Ltda.,
na cidade de Itapaci – GO; e
15 – Portaria nº 391, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Mara Rosa
– GO.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 98 EM
Brasília, 26 de junho de 2003
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 60/2000SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Mara Rosa, Estado de Goiás.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro
de 1997, depois de analisar a documentação de
habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Lopes & Passamani Ltda. (Processo nº
53670.001091/2000) 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 produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 291, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estadodas Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 53670.001091/2000, Concorrência nº
060/2000-SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC nº
484/2003, de 23 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão a Lopes & Passamani
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Mara Rosa,
Estado de Goiás.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-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
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dias, a contar da data de publicação da deliberação de
que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo,
de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 46, DE 2005
(Nº 1.277/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Ultra FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de São João da Barra,
Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 173, de 4 de junho de 2003, que outorga
permissão à Rádio Ultra FM Ltda., para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de São João da Barra, Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 35, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, 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 173, de 4 de junho de 2003 – Rádio Ultra FM Ltda., na cidade de São João da Barra
– RJ; e
2 – Portaria nº 418, de 14 de agosto de 2003
– Rádio Itabaiana FM Ltda., na cidade de Lagoa Seca
– PB.
Brasília, 22 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 90 EM
Brasília, em 18 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 094/2000SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São João da Barra, Estado do Rio de
Janeiro.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
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alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Rádio Ultra
FM Ltda., (Processo nº 53770.000947/2000) obteve a
maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 173, DE 4 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 53770.000947/2000, Concorrência nº
094/2000-SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC nº
315, de 30 de abril de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Ultra FM Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São João da Barra,
Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Podaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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339

Fevereiro de 2005

Índice Onomástico

340

Fevereiro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 47, DE 2005
(Nº 1.284/2004, na Câmara dos Deputados)
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.923, de 17 de dezembro de 2002, que outorga
permissão à Rádio Aquarela Cearense Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Itapagé, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

depois de analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de
radiodifusão, concluiu que a Rádio Aquarela Cearense
Ltda., (Processo nº 53650.000688/98) obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo edital, tornando-se assim a vencedora da
concorrência, conforme ato da mesma comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.

MENSAGEM Nº 676, DE 2003

PORTARIA Nº 2.923, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria
nº 2.923, de 17 de dezembro de 2002, que outorga
permissão à Rádio Aquarela Cearense Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Itapagé, Estado do Ceará.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53650.000688/98, Concorrência nº 4/98-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Aquarela Cearense Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Itapagé, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-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, os termos
do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Aquarela Cearense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Itapagé,
Estado do Ceará.

MC Nº 127 EM
Brasília, 11 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 4/98-SSR/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Itapagé, Estado do Ceará.
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,
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(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 48, DE 2005
(Nº 1.285/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Rural de São Joao Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de São João
D’Aliança, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 299, de 12 de junho de 2003, que outorga permissão à Rádio Rural de São João Ltda., para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São João D’Aliança, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 677, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição, 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 2.809, de 11 de dezembro de 2002
– Rede Brasil de Comunicações Ltda., na cidade de
Salgueiro – PE;
2 – Portaria nº 2.816, de 11 de dezembro de 2002
– Sistema Interativa de Comunicação Ltda., na cidade
de Laguna – SC;
3 – Portaria nº 146, de 4 de junho de 2003 – Portal Sistema FM de Comunicação Ltda., na cidade de
São Carlos – SC;
4 – Portaria nº 151, de 4 de junho de 2003 – Rádio Cultura Rio Branco Ltda., na cidade de Visconde
de Rio Branco – MG; e
5 – Portaria nº 288, de 12 de junho de 2003 – Rádio Rural de São João Ltda., na cidade de São João
D’Aliança – GO.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 116 EM
Brasília, 26 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 62/2000SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de São João D’Aliança, Estado de Goiás.
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
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1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Rádio Rural
de São João Ltda. (Processo nº 53670.001258/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo edital, tornando-se assim
a vencedora da concorrência, conforme ato da mesma
comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 288, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
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de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53670.001258/2000, Concorrência nº 62/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC
nº 444/2003, de 21 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Rural de São
João Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São João
D’Aliança, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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(À Comissão de Educação – decisão terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 49, DE 2005
(Nº 1.286/2004, na Câmara dos Deputados)
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.921, de 17 de dezembro de 2002, que outorga
permissão à Rádio Aquarela Cearense Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

rada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de
radiodifusão, concluiu que a Rádio Aquarela Cearense
Ltda., Processo nº 53650.000688/98) obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo edital, tornando-se assim a vencedora da
concorrência, conforme ato da mesma comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo como § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.

MENSAGEM Nº 678, DE 2003

PORTARIA Nº 2.921, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria
nº 2.921, de 17 de dezembro de 2002, que outorga
permissão à Rádio Aquarela Cearense Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Canindé, Estado do Ceará.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32
do regulamento dos serviços de radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995 e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53650.000688/98, Concorrência nº 4/98-SSR/MC resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Aquarela Cearense Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,em
direito de exclusividade serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Canindé, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Aquarela Cearense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Canindé,
Estado do Ceará.

MC nº 164 EM
Brasília, 30 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares competidas a este ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 4/98-SRR/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Canindé, Estado do Ceará.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alte-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 50, DE 2005
(Nº 1.289/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao de Desenvolvimento Comunitário da
Comunidade de Assaré a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Assaré, Estado do Ceará.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 497, de 22 de setembro de 2003, que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário da
Comunidade de Assaré a executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Assaré, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 14, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades.
1 – Portaria nº 481, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária em Defesa do Desenvolvimento de Wanderley – ADWAN, na cidade de Wanderley – BA;
2 – Portaria nº 486, de 22 de setembro de 2003
– Associação Beneﬁcente Dom Lino – ABDL, na cidade de Russas – CE;
3 – Portaria nº 487, de 22 de setembro de 2003
– Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Assaré, na cidade de Assaré – CE;
4 – Portaria nº 488, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Joaninha, na cidade de
Tauá – CE;
5 – Portaria nº 491, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Abadia de Goiás, na cidade de Abadia de Goiás – GO;
6 – Portaria nº 495, de 22 de setembro de 2003
– Sociedade Assistencial de São João Batista – SAB,
na cidade de São João Batista – MA;
7 – Portaria nº 498, de 22 de setembro de
2003 – ACOCAB – Associação Comunitária do
Desenvolvimento Cultural e Artístico de Boa Vista da Aparecida – PR, na cidade de Boa Vista da
Aparecida – PR;
8 – Portaria nº 499, de 22 de setembro de 2003
– Associação Anunciação, na cidade de Cantagalo
– RJ;
9 – Portaria nº 500, de 22 de setembro de 2003
Associação Comunitária e Assistencial MANJE, na
cidade de Rio Grande – RS;
10 – Portaria nº 501, de 22 de setembro de 2003
– Associação Comunitária de Barros Cassal – ASCOBAC, na cidade de Barros Cassal – RS; e
11 – Portaria nº 509, de 23 de setembro de 2003
– Associação Benevente de Moradores, na cidade de
Anchieta – ES.
Brasília, 9 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC nº 446 EM
Brasília, 30 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
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a entidade Associação de Desenvolvimento Comunitário
da Comunidade de Assaré, na cidade de Assaré, 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 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, por
meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o grupo de trabalho, instituído por meio da Portaria nº 83,
de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de proceder
criteriosa análise dos processos pendentes, referentes
à autorização de funcionamento e execução das rádios
comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito,
constatando a legalidade e a regularidade do Processo
Administrativo nº 53650.000922/01, 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
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 487 DE 22 DE SETEMBRO DE 2003
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 53650.000922/00 e do Parecer/Conjur/
MC nº 1.097/2003. resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Assaré, com
sede na Rua Neném Arrais, nº 3 – Centro, na cidade
de Assaré, Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 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 ge-
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ográﬁcas com latitude em 6º54’40”S e longitude em
39º52’24”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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 200 /2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.650.000.922/01, protocoLizado em 10 de outubro de 2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Assaré, localidade de Assaré,
Estado do Ceará.
I – Introdução
1. A Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Assaré, inscrita no CNPJ sob o
número 01.979.412/0001-88, no Estado do Ceará, com
sede na Rua Neném Arrais nº 3, Centro, cidade de Assaré, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 10 de
outubro de 2001 subscrito por representante legal, no
qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12, do
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 29 de agosto de 2002, que contempla
a localidade onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
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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 Decreto nº 2.615,
de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. 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 Padre Agamenon Coelho nº
120, Centro, na cidade de Assaré, Estado do Ceará,
de coordenadas geográﬁcas em 6º52’28”S de latitude
e 40º9’28”W de longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas e endereço propostos foram retiﬁcados, passando a estar na Av. Perimetral s/n, Bairro
Vila Moeda em 6º54’40”S de latitude e 39º52’24”W de
longitude consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU de 29-8-2002.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 86 e 87, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de
outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que ao ﬁnal a entidade apontou novas
coordenadas e endereço, o que foi objeto de análise
e conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação dos novos dados
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos II, X da Norma 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, retiﬁcação da denominação,
comprovante de válida existência das entidades que
manifestaram apoio à iniciativa, cópia do CNPJ da requerente, documento declarando que a Entidade não
possui vínculos e declaração do endereço da sede, cujo
cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na
legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos
e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada
à apresentação do projeto técnico (ﬂs.9l a 127).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” ﬂs. 127, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma 2/98, em especial as
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exigências inscritas em seu item 6.11, conforme se
observa nas folhas ﬂs.121 e 123. Ressaltamos que
nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 127 dos autos corresponde
ao que se segue:

• nome
Associação de Desenvolvimento Comunitário da
Comunidade de Assaré;

• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos disposto
no Código Civil Brasileiro adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Pimentel s/n, Bairro Vila Moeda, cidade de
Assaré, Estado do Ceará.

• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.6l2/98:
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes:
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV. V e VIII da Norma
Complementar 02/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;

• coordenadas geográﬁcas
06º54’40” de latitude e 39º52’24” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” ﬂs. 12l e 122, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” ﬂs. 127 e
que se referem à localização da estação.

III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:

• quadro diretivo
Presidente: Francimeire Dias de Sousa
Vice-presidente: Antônio Leite Xavier
1º Secretário: Geraldo Beny Pontes Farias
2º Secretária: Antônia Neuma Leite
1º Tesoureira: Antônia Nereuda Xavier Leite
2º Tesoureiro: Pedro Gomes da Silva
1º Coordenador: José Valmiques Firmeza
2º Coordenador: Joaquim de Souza Neto
3º Coordenador: Francisco Iramar Alves
1º Suplente: José Xavier Leite Neto
2º Suplente: Maria Erilene de Matos

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Assaré, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.650.000.922/01, de 10 de
outubro de 2001.
Brasília, 31 de julho de 2003. – Neide Aparecida
da Silva, Relator da conclusão Técnica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 51, DE 2005
(Nº 1.328/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Clube de Tababi Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Tanabi, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto
s/nº, de 20 de agosto de 1998, que renova por 10 (dez)
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da
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Rádio Clube de Tanabi Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tanabi, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.085, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do decreto
de 20 de agosto de 1998, que “Renova a concessão
da Rádio Clube de Tanabi Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Tanabi, Estado de São Paulo”.
Brasília, 9 de setembro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 196/MC,
DE 31 DE JULHO DE 1998, DO SR. MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo nº 50830.000274/94, em
que a Rádio Clube de Tanabi Ltda., solicita renovação
da concessão para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Tanabi, Estado de
São Paulo, outorgada originariamente conforme Portaria
nº MVOP nº 238, de 20 de março de 1947, renovada
nos termos do Decreto nº 90.578, de 28 de novembro
de 1984, publicado no Diário Oﬁcial da União em 29
subseqüente, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto nº 68.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida
e não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. Com essas observações, lícito é concluir-se que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
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4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.
5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento,
Decreto nº 88.068, de 1963, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Luiz Carlos Mendonça de
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Clube
de Tanabi Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tanabi, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta
do Processo Administrativo nº 50830.000274/94,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Rádio Clube de Tanabi Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP nº 238, de 20 de março de 1947, renovada pelo Decreto nº 90.576, de 28 de novembro
de 1964, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Tanabi, Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
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(À Comissão de Educação – decisão terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 52, DE 2005
(Nº 1.292/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Nativa FM Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Edéia, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.832, de 11 de dezembro de 2002, que outorga
permissão à Rádio Nativa FM Ltda., para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Edéia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 23, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.832,
de 11 de dezembro de 2002, que outorga permissão
à Rádio Nativa FM Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Edéia, Estado de Goiás.

Brasília, 20 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 151 EM
Brasília, 24 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº-010/98-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Edéia, Estado de Goiás.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Rádio Nativa FM
Ltda., (Processo nº 53670.000106/98) 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 produzirá
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efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente,
PORTARIA Nº 2.832, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53670.000106/98, Concorrência nº 1 0198-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Nativa FM Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
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clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Edéia, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-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 devera ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 53, DE 2005
(Nº 1.294/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Itapipoca a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Itapipoca, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
nº 408, de 14 de agosto de 2003, que autoriza a Associação Cultural de Itapipoca a executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 66, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhado de exposição
de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 408, de 14 de
agosto de 2003, que autoriza a Associação Cultural
de Itapipoca a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, servico de radiodifusão comunitária na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará.
Brasília, 5 de fevereiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 337 EM
Brasília, 25 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural de Itapipoca, na
cidade de Itapipoca, 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 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
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à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que o
Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria nº 83,
de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de proceder
criteriosa análise dos processos pendentes, referentes
à autorização de funcionamento e execução das rádios
comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito,
constatando a legalidade e a regularidade do Processo
Administrativo nº 53650.001816/98, que ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 408, DE 14 DE AGOSTO DE 2003
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 53650.001816/98 e do Parecer/Conjur/MC
nº 967/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural de Itapipoca, com sede na Rua José do Patrocínio, nº 840
– Centro, na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez 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 03º29’59”S e longitude em
39º34’44”W, utilizando a frequência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá etèitos 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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 158/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53650001816/98, prolocolizado em 20-8-98.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Associação Cultural de Itapipoca, localidade de Itapipoca, Estado do Ceará.
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I – Introdução
1. A Associação Cultural de Itapipoca. inscrita
no CNPJ sob o nº 02.579.49510001-80, no Estado do
Ceará, com sede na Rua José do Patrocínio nº 840
– Centro, cidade de Itapipoca, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 19 de agosto de 1998, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do serviço de radiodifusão comunitária
nos termos do art. 12, do Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do aviso de habilitação publicado no Diário Oﬁcial da União
– DOU de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outras duas entidades foram objeto de exame por parte do departamento de outorga de serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Fundação Dr. Márcio Moreira – Processo nº
53650000730/99, arquivado pelos seguintes fatos e
fundamentos: vínculo de subordinação com outra entidade, conforme comunicado à entidade por meio do
Ofício nº 1.917, datado de 16-3-2000. (cópia anexa)
b) Associação Comunitária de Itapipoca Processo
nº 53650000421/99, arquivado pelos seguintes fatos
e fundamentos: aplicação do critério da representatividade, conforme comunicado à entidade por meio do
Ofício nº l.718, datado de 18-3-2003. (cópia anexa)
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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
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2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Dom Aureliano Matos 550
– Centro, na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará, de
coordenadas geográﬁcas em 03º30’02”S de latitude e
39º34’52”W de longitude consoante aos dados constantes do aviso publicado no DOU de 18-3-99.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 114 a 117, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, inicialmente constatou-se a necessidade
de arquivamento dos autos, no entanto frente a análise de pedido de reconsideração, o Departamento de
Outorga de Serviços promoveu a revisão da decisão
de arquivamento. Desta forma, realizada nova análise
nos autos constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I,
II e X da Norma nº 2/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente e declaração do endereço da sede. Diante
os
da regularidade técnico-jurídica dos Processos n
53650000421/99 e 53650001816/98, 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 a impossibilidade
associativa, 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, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico
(ﬂs. 119 a 330).
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8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 318, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma nº 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme
observa-se nas ﬂs. 331 e 332. Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de ﬂs. 4 a 330, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
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após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Cultural de Itapipoca;
• quadro diretivo
Presidente: Fábio Pires da Costa
Vice-presidente: Emílio Rodrigues de Sousa
1º Secretário: João Rômulo B. Andrade
2º Secretaria: Geruska Aparecida de Sousa Cassiano
1º Tesoureiro: José Geraldo Sobrinho
2º Tesoureiro: Tarcisio Ferreira Barbosa
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua José do Patrocínio nº 840 – Centro, cidade
de Itapipoca, Estado do Ceará;
• coordenadas geográﬁcas
03º29’59” de latitude e 39º34’44” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 331 e 332, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” ﬂ. 318 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Cultural de Itapipoca, no sentido de conceder-lhe a autorização para a
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53650001816/98, de
20 de agosto de 1998. – Alexandra Luciana Costa,
Relator da conclusão Jurídica. – Regina Aparecida
Monteiro, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços. Brasília, 23 de junho
de 2003. – Jayme Marques de Carvalho Neto, Coordenador– Geral de outorga de Serviços de Áudio e
Imagem.
De Acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica. Brasília, 23 de junho
de 2003. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor
do Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 158/2003/DOSR/SSRJMC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 24 de junho de 2003. – Eugenio de
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 54, DE 2005
(Nº 1.296/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário Rádio Comunitária FM – AMCRC/FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 397, de 28 de julho de 2003, que autoriza
a Associação Movimento Comunitário Rádio Comunitária FM – AMCRC/FM a executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Taquarussu, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 75, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.590, de 9 de agosto de 2002,
alterada pela de nº 594, de 10 de novembro de 2003
– Associação Comunitária e Cultural de Guaraciama
– MG ASCOG, na cidade de Guaraciama – MG;
2 – Portaria nº 2.940, de 18 de dezembro de 2002,
alterada pela de nº 737, de 19 de dezembro de 2003
– Associação Centralinense de Radiodifusão Comunitária, na cidade de Centralina – MG;
3 – Portaria nº 242, de 12 de junho de 2003 – Associação Beneﬁcente e Cultural Comunitária Nossa
Gente, na cidade de Maracás – BA;
4 – Portaria nº 397, de 28 de julho de 2003
– Associação Movimento Comunitário Rádio Comunitária FM – AMCRC/FM, na cidade de Taquarussu – MS;
5 – Portaria nº 445, de 28 de agosto de 2003
– Grupo Mutirão, na cidade de Luís Gomes – RN; e
6 – Portaria nº 482, de 22 de setembro de 2003
– Associação Beneﬁcente e Comunitária do Movimento Sócio-Cultural e Educativo de Itatim – ABCCI. na
cidade de Itatim – BA.
Brasília, 12 de fevereiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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MC Nº 327 EM
Brasília, 19 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Movimento Comunitário
Rádio Comunitária FM – AMCRC/FM, na cidade de
Taquarussu, Estado de Mato Grosso 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. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53700.001698/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 397, DE 28 DE JULHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos arts.
10 e 19 do Decreto nº 2.615, 3 de junho de 1998, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53700.001698/98 e do Parecer/Conjur/MC nº
760/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Movimento Comunitário Rádio Comunitária FM – AMCRC/FM, com sede
na Av. Getúlio Vargas, nº 80, na cidade de Taquarussu,
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Estado de Mato Grosso do Sul, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 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 22º29’16”S e longitude em
53º21’10”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 173/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53700001698/98, procalizado em 21-10-98.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Associação Movimento Comunitário
Rádio Comunitária FM – AMCRC/FM, localidade de
Taquarussu, Estado do Mato Grosso do Sul.
I – Introdução
1. A Associação Movimento Comunitário Rádio
Comunitária FM – AMCRC/FM, inscrita no CNPJ sob
o nº 02.780.754/0001-37, no Estado de Mato Grosso
do Sul, com sede na Av. Getúlio Vargas nº 80, cidade
de Taquarussu, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado
de 8 de setembro de 1998, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração
do serviço de radiodifusão comunitária nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
comunitária. aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1 998.
2. A entidade que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso de habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 15 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outra entidade foi objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou
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sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo
sido seu processo devidamente analisado e arquivado.
Os motivos do arquivamento, bem como a indicação
da relação constando o respectivo nome e processo,
se encontra abaixo explicitada:
a) Associação de Pais e Mestres – Processo nº
53700000627/99, arquivado pelos seguintes fatos e
fundamentos: vinculação a outra entidade e descaracterização como comunitária, conforme comunicado à
entidade por meio do Ofício nº 2.572, datado de 294-02. (cópia anexa)
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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 Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Av. Getúlio Vargas 80 – Centro, na
cidade de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul,
de coordenadas geográﬁcas em 22°29’15”S de latitude e 53°21’05”W de longitude, consoante aos dados
constantes do aviso publicado no DOU de 18-3-99.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória
do documento de ﬂ. 203, denominado de “Roteiro de
Análise técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilizarão 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. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
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7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I,
II, III, IV, V, VIII e X da Norma nº 2/98, comprovação
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ
da requerente e declaração do endereço da sede,
comprovação de que obteve o assentimento prévio,
conﬁrmação de sua denominação e a apresentação
do projeto técnico (ﬂs. 150 a 268).
8. Ao cumprir as exigências. foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 203, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-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, conforme observa-se
nas folhas 219 e 220. Ressaltamos nestes documentos
seguintes que constam as informações: identiﬁcação da
entidade; os endereços da sede administrativa e de localização cio 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de ﬂs. 8 a 268, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7, incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
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no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e, ainda, demais declarações e documentos requeridos com o intuito
de conﬁrmar alguns dados informados:
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Movimento Comunitário Rádio Comunitária (FM – AMCRC/FM;
• quadro diretivo
Presidente: Aufeu Cabral da Luz
Vice-Presidente: Aparecido da Cruz
1º Secretário: Luciana Rodrigues de Sousa
2º Secretário: Alda M. de Oliveira
1º Tesoureiro: Luciano Batista de Jesus
2º Tesoureiro: Jesus Ferreira Alves
Coord. e Ativ. de Program.: Alvaro Correia da Luz
Pres. Cons. Comunitário. Joel Faustino Barbosa
Vice-Pres. do Cons. Comunitário: Márcia Meneses
da Silva
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Getúlio Vargas, 80, cidade de Taquarussu,
Estado do Mato Grosso do Sul;
• coordenadas geográﬁcas
22º29’16” de latitude e 53º21’10” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 219 e 220, bem
como “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂs 203 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Movimento
Comunitário Rádio Comunitária/FM – AMCRC/FM, no
sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53700001698/98, de 21
de outubro de 1998.
Brasília, 23 de junho de 2003. – Alexandra
Luciana Costa, Relatora da conclusão jurídica
Siape 1311638 – Regina Aparecida Monteiro,
Coordenadora – Chefe de Serviço/SSR.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 55, DE 2005
(Nº 1.306/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Belém, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 11 de junho de 1996, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., para
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Belém, Estado do Pará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 558, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 1º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de
Estado, Interino, das Comunicações, o ato constante
do Decreto de 11 de junho de 1996, que “Renova a
concessão da Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Belém, Estado do Pará”.
Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 108/MC
Brasília, 31 de maio de 1996
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 53720.000530/93,
em que a Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., anteriormente denominada Rádio Clube do Pará Ltda., solicita renovação da concessão para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Belém, Estado do Pará, outorgada pelo Decreto nº
1.158, de 19 de outubro de 1936, renovada por meio
do Decreto nº 92.915, de 10 de julho de 1986.
2. Observo, que o pedido de renovação da entidade
foi intempestivamente apresentado a este ministério, em
21 de outubro de 1993, o que não constitui em obstáculo
à renovação vez que o ato de outorga original está amparado juridicamente, considerando as disposições contidas
na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972 e Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou,
que admitem o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3. Com estas observações, lícito é de concluir que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
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sua renovação, a curto ou longo prazo, não determina,
necessariamente, a extinção do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.
5. Nessa conformidades em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior
consideração de Vossa Excelência, para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao parágrafo 3º, do artigo 223, da Constituição.
Respeitosamente, – Renato Navarro Guerreiro,
Ministro de Estado das Comunicações Interino.
DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Clube
do Pará PRC-5 Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Belém, Estado do Pará.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53720.000530/93,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada de acordo com o art. 33, § 3º
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez
anos, a partir de 10 de novembro de 1993, a concessão da Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., cuja outorga
primitiva foi concedida à Rádio Clube do Pará S/A pelo
Decreto nº 1.158, de 19 de outubro de 1936, e renovada
pelo Decreto nº 92.915, de 10 de julho de 1986, sendo
mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10
de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Belém, Estado do Pará.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º, do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 11 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da República.
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(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 56, DE 2005
(Nº 1.309/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Fundação Cultural Princesa
do Sul para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande
do Sul.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 586, de 16 de abril de 2002, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 26 de julho de 1996, a
permissão outorgada à Fundação Cultural Princesa
do Sul para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 772, 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, renovações de permissões para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 256, de 16 de maio de 2001 – Rádio Tapense S/A, na cidade de Tapes – RS,
2 – Portaria nº 586, de 16 de abril de 2002 – Fundação Cultural Princesa do SuL, na cidade de Pelotas
– RS;
3 – Portaria nº 696, de 9 de maio de 2002 – Rádio Venâncio Aires Ltda., na cidade de Venâncio Aires
– RS;
4 – Portaria nº 928, de 5 de junho de 2002 – Rádio Caiapó Ltda., na cidade de Rio Verde – GO;
5 – Portaria nº 1.011, de 20 de junho de 2002
– Rádio Uirapuru Ltda., na cidade de Passo Fundo
– RS;
6 – Portaria nº 1.016, de 20 de junho de 2002
– Rádio Sananduva Ltda., na cidade de Sananduva
– RS;
7 – Portaria nº 1.017, de 20 de junho de 2002
– Rádio Difusão Sul Riograndense Ltda., na cidade
de Erechim – RS;
8 – Portaria nº 1.115, de 26 de junho de 2002
– Rádio Progresso do Mucuri Ltda., na cidade de Teóﬁlo Otoni – MG;
9 – Portaria nº 1.116, de 26 de junho de 2002
– Rádio Tropical de Diosiom Ltda., originariamente Rádio Diosom Ltda., na cidade de Dionísio – MG;
10 – Portaria nº 1.270, de 12 de julho de 2002
– FM Maior de Aracati Ltda., na cidade de Aracati
– CE;
11 – Portaria nº 1.305, de 16 de julho de 2002
– Rádio Cidade Andradina Ltda., na cidade de Andradina – SP;
12 – Portaria nº 1.308, de 16 de julho de 2002
– Expresso FM e Radiodifusão Ltda., na cidade de
Campos Altos – MG; e
13 – Portaria nº 1.312, de 16 de julho de 2002
Rádio Manchester Ltda., na cidade de Juiz de Fora
– MG.
Brasília, 4 de setembro de 2002. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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MC Nº 1.144 EM
Brasília, 16 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 586, de 16 de abril de 2002, pela
qual renovei a permissão outorgada à Fundação Cultural Princesa do Sul, pela Portaria nº 854, de 16 de
julho de 1976, renovada pela Portaria nº 227, de 29 de
agosto de 1986, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul.
2. Os órgãos competentes deste ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53790.000547/96, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 586, DE 16 DE ABRIL DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53790.000547/96, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, dez anos, a
partir de 26 de julho de 1996, a permissão outorgada
à Fundação Cultural Princesa do Sul, pela Portaria
nº 854, de 16 de julho de 1976, publicada no Diário
Oﬁcial da União em 26 seguinte, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-à
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º, do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 57, DE 2005
(Nº 1.311/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Interativa de Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Laguna, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.816, de 11 de dezembro de 2002, que outorga permissão ao Sistema Interativa de Comunicação
Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Laguna, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 677, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223. da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Nativos 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 2.809, de 11 de dezembro de 2002
– Rede Brasil de Comunicações Ltda., na cidade de
Salgueiro-PE;
2 – Portaria nº 2.816, de 11 de dezembro de 2002
– Sistema Interativa de Comunicação Ltda., na cidade
de Laguna-SC;
3 – Portaria nº 146, de 4 de junho de 2003 – Portal Sistema FM de Comunicação Ltda., na cidade de
São Carlos-SC;
4 – Portaria nº 151, de 4 de junho de 2003 – Rádio Cultura Rio Branco Ltda., na cidade de Visconde
de Rio Branco-MG; e
5 – Portaria nº 288, de 12 de junho de 2003 – Rádio Rural de São João Ltda., na cidade de São João
D’Aliança-GO.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 141 EM
Brasília, 24 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
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nou-se a publicação da Concorrência nº 31/98-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Laguna, Estado de Santa Catarina.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portada nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que o Sistema Interativa
de Comunicação Ltda., (Processo nº 53820.000171/98)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo edital, tornando-se assim
a vencedora da concorrência, conforme ato da mesma
comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 2.816, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32
do regulamento dos serviços de radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53820.000171/98, Concorrência nº 31/98-SSRJMC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema Interativa
de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Laguna, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-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, § 3°, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 58, DE 2005
(Nº 1.319/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Centralinense de Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Centralina, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.940, de 18 de dezembro de 2002, alterada pela
de nº 737, de 19 de dezembro de 2003, que autoriza
a Associação Centralinense de Radiodifusão Comunitária a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Centralina, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 75, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.590, de 9 de agosto de 2002,
alterada pela de nº 594, de 10 de novembro de 2003
– Associação Comunitária e Cultural de Guaraciama
– MG ASCOG, na cidade de Guaraciama – MG;
2 – Portaria nº 2.940, de 18 de dezembro de 2002,
alterada pela de nº 737, de 19, de dezembro de 2003
– Associação Centralinense de Radiodifusão Comunitária, na cidade de Centralina – MG;
3 – Portaria nº 242, de 12 de junho de 2003 – Associação Beneﬁcente e Cultural Comunitária Nossa
Gente, na cidade de Maracás – BA;
4 – Portaria nº 397, de 28 de julho de 2003 – Associação Movimento Comunitário Rádio Comunitária
FM – AMCRC/FM, na cidade de Taquarussu – MS;
5 – Portaria nº 445, de 28 de agosto de 2003
– Grupo Mutirão, na cidade de Luís Gomes – RN; e
6 – Portaria nº 482, de 22 de setembro de 2003
– Associação Beneﬁcente e Comunitária do Movimento Sócio-Cultural e Educativo de Itatim – ABCCI, na
cidade de Itatim – BA.
Brasília, 12 de fevereiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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MC Nº 166 EM
Brasília, 30 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Centralinense de
Radiodifusão Comunitária, na cidade de Centralina,
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas também, servem de
elo à integração de informações benéﬁcas em todos os
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 53710.001057/01, 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
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira. (Assinado
eletronicamente.)
PORTARIA Nº 2.940, DE 18 DE DEZEMBRO 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 53710.001057/01, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Centralinense de
Radiodifusão Comunitária, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 146 – Centro, na cidade de Centralina,
Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodi-
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fusão 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 18º35’22”S e longitude em
49º11’45”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
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.
PORTARIA Nº 737, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II do art. 92 e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.001057/01 e do Parecer/Conjur/MC nº 1.386/2003, resolve:
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria nº 2.940, de
18 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oﬁcial
da União de 19 de dezembro de 2002, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Autorizar a Associação Centralinense de Radiodifusão Comunitária, com sede
na Avenida Getúlio Vargas, 146 – Centro, na
cidade de Centralina, Estado de Minas Gerais,
a executar, pelo prazo de dez anos, serviço
de radiodifusão comunitária, sem direito de
exclusividade.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Miro Teixeira.
RELATÓRIO nº 653/2002/DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.001.057/01, de 21 de
dezembro de 2001.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Centralinense de Radiodifusão Comunitária, na localidade de Centralina/MG.
I – Introdução
1. Associação Centralinense de Radiodifusão Comunitária, inscrito no CGC sob o número
04.783.36410001-46, no Estado de Minas Gerais,
com sede na Av. Getúlio Vargas, 146, centro, cidade
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de Centralina/MG, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 4 de dezembro de 2001, 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
29 de agosto de 2002, Seção 3, que contempla o logradouro onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 01, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, em face
dos ditames legais pertinentes;
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– 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 104, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Avenida Getúlio Vargas, 146, centro, cidade de Centralina, Estado de Minas Gerais, de
coordenadas geográﬁcas em 18º35’22”S de latitude e
49º11’45”W de longitude, conforme consta na Análise
Técnica, ﬂs. 57, consoante os dados constantes no
aviso no DOU de 29-8-2002, 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 57 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 de
alteração estatutária, comprovação das manifestações
de apoio e declaração da Sede da Entidade (ﬂs. 61 a
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104). O subitem 6.11 (Projeto Técnico) foi apresentado
voluntariamente pela Entidade.
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂs. 96, 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 Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu tem 6.11, folhas 105 e 106.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de interessados na habilitação de 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 Centralinense de Radiodifusão Comunitária
– quadro diretivo
Presidente: José Humberto Luiz
Vice-Presidente: Reginaldo José dos Santos
Secretária: Autelina de Oliveira
Tesoureira: Mônica Aparecida Falheiros de Aguiar
Dir. Social: Ailton Hermínio Alves
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Av. Getúlio Vargas, 146, centro, cidade de Centralina, Estado de Minas Gerais.
– coordenadas geográﬁcas
18º35’22”S de latitude e 49º11’45”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
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de Informações Técnicas”, ﬂs. 96, e “Roteiro de Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, ﬂs. 105 e
106, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Centralinense
de Radiodifusão Comunitária, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.710.001.057/01, de 21 de
dezembro de 2001.
Brasília, 16 de dezembro de 2002. – Aline Oliveira
Prado, 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, 16 de dezembro de 2002. – Nilton
Geraldo Lemes de Lemos, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 16 de dezembro de 2002. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº /2002/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 17 de dezembro de 2002. – Antonio
Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão, Interino.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 59, DE 2005
(Nº 1.321/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Sociedade
Civil para o Desenvolvimento de Barralha
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barbalha, Estado do
Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 760, de 19 de dezembro de 2003, que autoriza
a Sociedade Civil para o Desenvolvimento da Barbalha
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Barbalha, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 171, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 2.941, de 18 de dezembro de 2002,
alterada pela de nº 738, de 19 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária de Comunicação Educativa
– ACCE, na cidade de Lambari – MG;
2 – Portaria nº 399, de 28 de 28 de julho de 2003
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Pompéia, na cidade de Pompéia – SP; e
3 – Portaria nº 760, de 19 de dezembro de 2003
– Sociedade Civil para o Desenvolvimento de Barbalha, na cidade de Barbalha – CE.
Brasília, 26 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC nº 570 EM
Brasília, 26 de dezembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Sociedade Civil para o Desenvolvimento
de Barbalha, na cidade de Barbalha, 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 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, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83 de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
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referentes à autorização de funcionamento e execução
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53650,000199/01, 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, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 760, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II do art. 92 e art. 19 do Decreto nº 2615, de 3 de junho
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53650,000199/01 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1719/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Sociedade Civil
para o Desenvolvimento de Barbalha, com sede na
Praça Filgueira Sampaio s/nº, Altos, Centro, na cidade
de Barbalha, Estado do Ceará, para executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 7º22’l0”S e longitude em 39º21’15’W, utilizando a freqüência de
105,9MHz.
Art. 3º 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, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 443/2003-DOSR/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.650.000.199/01, protocolizado em 20 de março de 2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração de Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Sociedade Civil para o Desenvolvimento de Barbalha, localidade de Barbalha, Estado do
Ceará.

Sábado 19

I – Introdução
1. A Sociedade Civil para o Desenvolvimento de Barbalha, inscrita no CNPJ sob o número
04.204.994/0001-19, no Estado do Ceará, com sede
na Praça Filgueira Sampaio, s/nº – Altos – Centro, cidade de Barbalha, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado
de 16 de março de 2001, subscrito por representante
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 24 de maio de 2002, que contempla a
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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. 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 Filgueiras Sampaio, s/nº
– Centro, na cidade de Barbalha, Estado do Ceará, de
coordenadas geográﬁcas em 07º22’l0”S de latitude e
39º2l’15”W de longitude. Ocorre que, posteriormente,
o endereço proposto foi retiﬁcado, passando a estar
na Rua Monsenhor Ferreira s/nº, Vila do Caldas, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no
DOU, de 24-5-2002.
6. A análise técnica desenvolvida demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do do-
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cumento de folhas 52 e 53, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de
outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade
apontou novo endereço, o que foi objeto de análise
e conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação do novo dado.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para
a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I, II, III, IV, V, VIII, XIX e X da Norma nº
2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovante de válida existência das entidades
que manifestaram apoio à iniciativa, cópia do CNPJ
retiﬁcado da requerente e declaração do endereço
da sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios
estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior seleção da Entidade,
sendo que o projeto técnico foi apresentado voluntariamente (ﬂs. 59 a 82).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 26, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 85 e 86. Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especiﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 82 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atua ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
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conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de armamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Sociedade Civil para o Desenvolvimento de Barbalha;
• quadro diretivo
Presidente: Maria Célia Ribeiro Cruz
Vice-presidente: Stella Maris Cruz Leite
1ª Secretária: Maria da Conceição Sampaio Laurentino de Sã
2ª Secretária: Maria José Costa Barreto
1º Tesoureiro: Antônio Ribeiro Callou
2ª Tesoureira: Maria Mônica de Sá Tavares Teles
Diretora Social: Maria Isolda Livônio Sampaio
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Monsenhor Ferreira s/nº, Vila do Caldas, cidade
de Barbalha, Estado do Ceará;
• coordenadas geográﬁcas
07º22’10” de latitude e 39º21’15” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 85 e 86, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 26
e que se referem à localização da estação.
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11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Sociedade Civil para o Desenvolvimento de Barbalha, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.650.000.199/01, de 20 de março de 2001.
Brasília, 16 de dezembro de 2003. – Relator da
conclusão Jurídica, Aline Oliveira Prado, Chefe de
Serviço/SSR – Relator da conclusão Técnica, Ana
Maria das Dores e Silva, Chefe de Serviço/SSR.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2005
Aprova o ato que autoriza a associação
Comunitária de Comunicaçao e Cultura de
Antônio Dias a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Antônio
Dias, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado e ato a que se refere a Portaria nº 255, de 12 de junho de 2003, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Antônio Dias a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Antônio Dias, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 710
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição, , submeto 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 prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 197, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural Comunitária de Padre Paraíso, na
cidade de Padre Paraíso – MG;
2 – Portaria nº 198, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Cidade FM, na cidade de Bela
Vista de Minas – MG;
3 – Portaria nº 233, de 12 de junho de 2003 – Associação de Radiodifusão Comunitária São João do
Morro Grande, na cidade de Barão de Cocais – MG;
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4 – Portaria nº 235, de 12 de junho de 2003 Associação Comunitária Amigos de Caraí (ACAC), na
cidade de Carai – MG;
5 – Portaria nº 241, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural e Artística Joaquim Pereira Cruz, na
cidade de Conquista – MG; e
6 – Portaria nº 255, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Comunicação e Cültura de
Antônio Dias, na cidade de Antônio Dias – MG.
Brasilia, 8 de dezembro de 2003.

MC Nº 233 EM
Brasília, 1º de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Antônio Dias, na cidade de Antônio Dias, Estado de Minas Gerais, explore o serviço
de radiodifusão comunitária em conformidade com o
caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
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 53710.000636/01, 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
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal. –
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
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PORTARIA Nº 255, DE 12 DE JUNHO DE 2003
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 53710,000636/01 e do Parecer/Conjur/MC
nº 518/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Antônio Dias, com sede
na Rua Carvalho de Brito, nº 210 – Centro, na cidade
de Antônio Dias, Estado de Minhas Gerais, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
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 19º39’09”S e longitude em
42º52’7’W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 40/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.000.636/01, protocolizado em 17 de julho de 2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Antônio Dias, localidade de Antônio
Dias, Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Antônio Dias, inscrita no CNPJ sob o número 04.416.296/0001-87, no Estado de Minas Gerais,
com sede na Rua Carvalho de Brito, 210 – Centro,
cidade de Antônio Dias-MG, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 28 de Maio de 2001, subscrito por
representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 03 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
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Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da União
– DOU, de 24 de Maio de 2002, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5 1Cm entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução
do presente processo administrativo, em conformidade
com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 1902-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 0303-1998 e Norma nº 02/98, de 06-08-1998.
5. 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 Carvalho de Brito, nº 210 – Centro,
na cidade de Antônio Dia Estado de Minas Gerais, de
coordenadas geográﬁcas em 19º39’09”S de latitude e
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 24-5-2002.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 42, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
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cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos I e III da Norma 02/98, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovante de válida
existência das entidades que manifestaram apoio à
iniciativa, cópia do CNPJ da requerente e declaração
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação
dos critérios estabelecidos na legislação especiﬁca
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção
da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do
projeto técnico (ﬂs. 45 a 97).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 103 e
104, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindose o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação,
constatando-se conformidade com a Norma 02/98,
em especial as exigências inscritas em seu item 6.11,
conforme observa-se nas folhas 105 e 106. Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
09. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação especíﬁca e contida nos autos, mais especialmente
no intervalo de folhas 1 a 107 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 6.12/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7, incisos XIX e X, da Norma Complementar nº
2/98, bem como o Projeto Técnico conforme
disposto no subitem 6.11 e incisos da Norma
Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demons-
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trando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e, ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Antônio Dias
• quadro diretivo
Presidente: Aloisio de Castro Pereira
Vice-Presidente: Pedro Geraldo da Mata
1ª Secretária: Márcia Venturini de Assis Pimentel
2ª Secretaria: Maria das Graças Magalhães Pereira
1º Tesoureiro: Benedito Nascimento Pereira
2º Tesoureiro: Edivaldo da Rocha Souza
1º Dir. de Pat.: Vencerli Santos da silva
2º Dir.de Pat.: Geraldo Martins de Assis
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Carvalho de Brito, 210, Centro, cidade de
Antônio Dias, Estado de Minas Gerais.
• coordenadas geográﬁcas
19º39’09” de latitude e 42º52’17’ de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 105 e 106, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 103
e 104 que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Antônio Dias, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53.710.000.636/01, de 31 de maio de 2001.
Brasília, 13 de maio de 2003. – Aline Oliveira
Prado, Relatora da Conclusão Jurídica, Chefe de Serviço/SSR – Neide Aparecida da Silva, Relatora da
Conclusão Técnica, Chefe de Divisão/SSR.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 61, DE 2005
(Nº 1.336/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
a Lopes & Passamani Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santo António
da Barra, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 284, de 12 de junho de 2003, que outorga permissão a Lopes & Passamani Ltda., para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Santo Antônio da Barra, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 4, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto á 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 268, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Paraúna – GO;
2 – Portaria nº 269, de 12 de junho de 2003 – Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda., na cidade
de Palmeiras de Goiás – GO;
3 – Portaria nº 271, de 12 de junho de 2003 – Portugal Telecomunicações Ltda., na cidade de Presidente
Getúlio – SC;
4– Portaria nº 272, de 12 de junho de 2003 – Rádio
Cidade Ltda., na cidade de São José do Cedro – SC;
5 – Portaria nº 273, de 12 de junho de 2003
– Porto Santo Radiodifusão Ltda., na cidade de Paranaiguara – GO;
6 – Portaria nº 276, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Cantu – PR;
7 – Portaria nº 277, de 12 de junho de 2003
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Nova Prata do Iguaçu – PR;
8 – Portaria nº 278, de 12 de junho de 2003 – Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia Ltda.,
na cidade de Mozarlândia – GO;
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9 – Portaria nº 279, de 12 de junho de 2003 – Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda., na cidade de
Nova Trento – SC;
10 – Portaria nº 280, de 12 de junho de 2003
– Rádio Ouro Fino FM Ltda., na cidade de Ouro Fino
– MG;
11 – Portaria nº 283, de 12 de junho de 2003 – Rádio Papanduva Ltda., na cidade de Papanduva – SC
12 – Portaria nº 284, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Santo Antônio da Barra – GO
13 – Portaria nº 287, de 12 de junho de 2003 – Alagoas Comunicação Ltda., na cidade de Pio IX – PI
14 – Portaria nº 290, de 12 de junho de 2003
– Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
na cidade de Itapaci – GO; e
15 – Portaria nº 291, de 12 de junho de 2003
– Lopes & Passamani Ltda., na cidade de Mara Rosa
– GO.
Brasília, 6 de Janeiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 112 EM
Brasília, 26 de junho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este ministério, determinou-se
a publicação da Concorrência nº 062/2000-SSR/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Santo Antônio da Barra, Estado de Goiás.
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 e habilitação e as
propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, e com observância da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca e
radiodifusão, concluiu que a Lopes & Passamani Ltda.,
(Processo nº 53670.001270/2000) obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo edital, tornando-se assim a vencedora da
Concorrência, conforme ato da mesma comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da portaria inclusa.
Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
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PORTARIA Nº 284, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53670.001270/2000, Concorrência nº 062/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC
nº 443/2003, de 21 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Lopes & Passamani
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Santo Antônio
da Barra, Estado de Goiás.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 62, DE 2005
(nº 530/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Paulo Tabajara FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Tubarão,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 636, de 26 de abril de 2002, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 17 de setembro de 1996, a
permissão outorgada à Rádio Tabajara FM Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Tubarão, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 605
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, renovações de permissões para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 418, de 7 de agosto de 2001
– Rádio Sul Fluminense Ltda., na cidade de Barra
Mansa – RJ;
2 – Portaria nº 775, de 14 de dezembro de 2001
– Rádio Liberal FM Stéreo Ltda., ME, na cidade de
Guaporé – RS;
3 – Portaria nº 780, de 14 de dezembro de 2001
– Rádio Educadora de Guaíba Ltda., na cidade de
Guaíba – RS;
4 – Portaria nº 259, de 19 de março de 2002
– Rádio Três Fronteiras Ltda., na cidade de Foz do
Iguaçu – PR;
5 – Portaria nº 260, de 19 de março de 2002
– Alagoas Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Maceió – AL;
6- Portaria nº 262, de 19 de março de 2002 –
Rede Litorânea de Rádio Ltda., na cidade de João
Pessoa – PB;
7 – Portaria nº 266, de 19 de março de 2002
– Rádio e Televisão Campina Grande Ltda., na cidade
de Campina Grande – PB;
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8 – Portaria nº 434, de 22 de março de 2002 – Radio Difusora Santarritense Ltda., na cidade de Santa
Rita do Sapucaí – MG;
9 – Podaria nº 583, de 16 de abril de 2002 – Rádio
Energia Ltda., na cidade de Volta Redonda – RJ;
10 – Portaria nº 585, de 16 de abril de 2002 – Rádio Jornal Gazeta de Nova Friburgo Ltda., na cidade
de Nova Friburgo – RJ,
11 – Portaria nº 609, de 25 de abril de 2002 – Rádio Floresta Negra Ltda., na cidade de Joinville – SC;
12 – Portaria nº 632, de 26 de abril de 2002
– Rádio Sociedade Rural S/C Ltda., na cidade de Astorga – PR;
13 – Portaria nº 636, de 26 de abril de 2002 – Rádio Tabajara FM Ltda., na cidade de Tubarão – SC;
14 – Portaria nº 666, de 30 de abril de 2002 – Rádio 105 FM Ltda., na cidade de Jundiaí – SP; e
15 – Portaria nº 742, de 10 de maio de 2002
– Rádio FM 95 Stéreo Ltda., na cidade de União da
Vitória – PR.
Brasília 10 de julho de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 780 EM
Brasília, 27 de maio de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 636, de 26 de abril de 2002, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Tabajara FM Ltda., pela Penúria nº 241, de 16 de setembro
de 1986, publicada no Diário Oﬁcial da União em 17
subseqüente, para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Tubarão
Estado de Santa Catarina.
2. Os órgãos competentes deste ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo nº 53800004 16/96.
que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 636, DE 26 DE ABRIL DE 2002.
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
65 inciso II, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53820.000416/96, resolve:
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Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3° da
Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos,
a partir de 17 de setembro de 1996, a permissão outorgada à Rádio Tabajara FM Ltda., pela Portaria n°
241, de 16 de setembro de 1986, publicada no Diário
Oﬁcial da União em 17 subseqüente, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina.
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Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Podaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § V, do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

Índice Onomástico

FEVEREIRO 2005
01468

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

401

Fevereiro de 2005

Índice Onomástico

402

Fevereiro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO01469
2005

Sábado 19

Índice Onomástico

FEVEREIRO 2005
01470

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sábado 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 63, DE 2005
(Nº 1.219/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão a
Sinco – Sistema Nacional de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Landri Sales, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 451, de 28 de agosto de 2003, que outorga
permissão a SINCO – Sistema Nacional de Comunicação Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Landri Sales,
Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 758, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, 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 447, de 28 de agosto de 2003 – Rádio
Ação Candeias FM Ltda., na cidade de Candeias – BA;
2 – Portaria nº 450, de 28 de agosto de 2003
– FM São Bento de Amontada Ltda., na cidade de
Pindoretama – CE;
3 – Portaria nº 451, de 28 de agosto de 2003
– SINCO – Sistema Nacional de Comunicação Ltda.,
na cidade de Landri Sales – PI;
4 – Portaria nº 456, de 28 de agosto de 2003
– Rádio Vip FM de Promissão Ltda., na cidade de Pirapozinho – SP; e
5 – Portaria nº 457, de 28 de agosto de 2003 Legal-Cat Catanduva Comunicações Ltda-ME, na cidade
de Pirangi-SP.
Brasília, 17 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 374 EM
Brasília, 11 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúBlica,
1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 27/2000-
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SSR/MC, com vistas a implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Landri Sales, Estado do Piauí.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a SINCO – Sistema Nacional de Comunicação Ltda., (Processo nº
53650.000614/2000) obteve a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 451, DE 28 DE AGOSTO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 53650.000614/2000, Concorrência nº
027/2000-SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC nº
983, de 7 de agosto de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à SINCO – Sistema
Nacional de Comunicação Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Landri Sales, Estado do Piauí.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º o contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 64, DE 2005
(Nº 1.222/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Tupancy a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Arroio do Sal, Estado do Rio Grande
do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 446, de 28 de agosto de 2003, que autoriza a
Associação Comunitária Tupancy a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Arroio do Sal,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 738, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 259, de 12 de junho de 2003
– Associação Comunitária Santa Luzia, na cidade de
Aparecida de Goiânia – GO;
2 – Portaria nº 355, de 17 de julho de 2003 – Associação Comunitária de Jamacaru – ACJ, na cidade
de Missão Velha – CE; e
3 – Portaria nº 446, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária Tupancy, na cidade de Arroio do Sal – RS.
Brasília, 12 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC N° 409 EM
Brasília, 18 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Tupancy, na
cidade de Arroio do Sal, 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,
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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, servindo de elo à integração, com informações benéﬁcas a
todos os segmentos e a todos os respectivos núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53790.001051/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 446, DE 28 DE AGOSTO DE 2003
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 53790.001051/98 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1.025/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Tupancy, com sede na Rua José Weimer Vianna, s/nº,
esquina Uruguaiana, na cidade de Arroio do Sal, Estado do Rio Grande do Sul, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 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 29º32’53”S e longitude em
49º53’12”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
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
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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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 142/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53790001051/98, protocolizado em 20-8-98.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Tupancy, localidade de Arroio do Sal, Estado do Rio Grande do Sul.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Tupancy, inscrita no
CNPJ sob o n° 02.609.581/0001-99, no Estado do Rio
Grande do Sul, com sede na Rua José Weimer Vianna s/nº, cidade de Arroio do Sal, dirigiu-se ao Senhor
Ministro dc Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 20 de agosto de 1998, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do serviço de radiodifusão comunitária
nos termos do art. 12, do Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho dc 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do aviso de habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância entre as interessadas nesta
localidade, comunicamos que apenas a mencionada
entidade demonstrou seu interesse na prestação do
referido serviço, não havendo concorrentes
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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.
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5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
localizado na Rua José Weimer Vianna s/nº, Centro, na
cidade de Arroio do Sal, Estado do Rio Grande do Sul,
de coordenadas geográﬁcas em 29º32’53”S de latitude
e 49º53’l2”W de longitude, consoante os dados constantes do aviso publicado no DOU, de 18-3-99.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 129, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: 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.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para
a apresentação da documentação elencada no subitcm 6.7 inctsos I, II, III, IV, V, VIII, da Norma n° 2/98,
comprovação de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ da requerente, declaração do endereço
da sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios
estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior seleção da entidade,
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 131 a 198).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 177, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma n° 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 196 a 198. Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente

Índice Onomástico

FEVEREIRO 2005
01476

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

no intervalo de folhas 1 a 199, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dipostos no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei n°
9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às fmalidades e requisitos da Lei n° 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 02/98 bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 02/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 02/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária Tupancy;
• quadro diretivo
Presidente: Leandro Pinto de Lima
Vice-presidente: Jussara Costa
Secretário Geral: Cleber da Silva Vargas
2º Secretário: Mateus Vergílio de Souza
Tesoureiro : Roni Eduardo de Oliveira Valim
Diretor de Patrimônio: Cleo Renato Vieira
Diretor de Operações: Ezequias Matos
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• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua José Weimer Vianna s/nº, Centro, cidade de
Arroio do Sal, Estado do Rio Grande do Sul;
• coordenadas geográﬁcas
29º32’53” de latitude e 49º53’12” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 196 a 198,
bem como formulário de Infomorções Técnicas” -ﬂ 177
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária Tupancy, no sentido de conceder-lhe a autorização para a
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53790001051/98,
de 20 de agosto de 1998.
Brasília, 27 de maio, de 2003. Cristiane Cavalheiro Rodrigues, Chefe de Serviço/SSR. – Regina
Aparecida Monteiro, Chefe de Serviço/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 30 de maio de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem.
À Comissão de Educação (Decisão Terminativa).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 65, DE 2005
(Nº 1.225/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Artística “Joaquim Pereira
Cruz” a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Conquista, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 241, de 12 de junho de 2003, que autoriza a
Associação Cultural e Artística “Joaquim Pereira Cruz”
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Conquista, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 710, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto á aprecia-
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ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar serviços
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 197, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural Comunitária de Padre Paraíso, na
cidade de Padre Paraíso – MG;
2 – Portaria nº 198, de 12 de junho de 2003 Associação Comunitária Cidade FM, na cidade de Bela
Vista de Minas – MG;
3 – Portaria nº 233, de 12 de junho de 2003 – Associação de Radiodifusão Comunitária São João do
Morro Grande, na cidade de Barão de Cocais – MC;
4 – Portaria nº 235. de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Amigos de Caraí (ACAC), na
cidade de Caraí – MG;
5 – Portaria nº 241, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural e Artística “Joaquim Pereira Cruz”,
na cidade de Conquista MG; e
6 – Portaria nº 255, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Antônio Dias, na cidade de Antônio Dias – MC.
MC Nº 232 EM
Brasília,1º de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Cultural e Artística
“Joaquim Pereira Cruz” na cidade de Conquista, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei analises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
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o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.001400/98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,
PORTARIA Nº 241, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.001400/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 533/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural e Artística
“Joaquim Pereira Cruz”, com sede na Praça Coronel
Tancredo França, nº 130 – Centro, na cidade de Conqusita, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 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 19°56’14”S e longitude em
47°32’32”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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 43/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.001.400/98, protocolizado em 6 de novembro de 1998.
Objeto: Requerimento exploração Radiodifusão
de autorização para a do Serviço de Comunitária.
Interessado: Associação Cultural e Artística “Joaquim Pereira Cruz”, localidade de Conquista, Estado
de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Cultural e Artista “Joaquim Pereira
Cruz”, inscrita no CNPJ sob o número 01.435.222/000108, no Estado de Minas Gerais, com sede na Praça
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Coronel Tancredo França., nº 130, cidade de Conquista, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, conforme requerimento datado de 03
de novembro de 1998, subscrito por representante
legal, no qual demonstrou interesse ha exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
03 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 18 de Março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-98, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-98 e Norma nº 02/98, de 6-8-98.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Praça Coronel Tancredo França,
130, Centro, na cidade de Conquista, Estado de Minas
Gerais, de coordenadas geográﬁcas em 19º56’14’S
de latitude e 47º32’32”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 183-99.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 62, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
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ração 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.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos I, II, III, IV e VIII da Norma 02/98, comprovação
de necessária alteração estatutária, comprovante de
válida existência das entidades que manifestaram apoio
à iniciativa, cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente,
declaração do endereço da sede e declaração de que
a Entidade não possui vínculos, cujo cumprimento e
aplicação dos critérios estabelecidos na legislação especiﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior
seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 65 a 165).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 105, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma 02/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 132 e 133. Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 165 dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
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• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 02/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subítem 6.7. incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 02/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados.
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Cultural e Artística “Joaquim Pereira Cruz”
• quadro diretivo
Presidente: Fabiano Sakr Monte
Vice-presidente: Firmino Libório Leal
1ªsecretaria: Gláucia Mara Borges Bisinoto
2ª Secretária: Clarice Jacinto Veloso
1º Tesoureiro: Thiago Salomão de Almeida
2º Tesoureiro: João Carlos Fuchisatto
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça Cel. Tancredo França. Nº 130 – Centro, cidade de Conquista, Estado de Minas Gerais.
• coordenadas geográﬁcas
19º56’14’ de latitude e 47º32’32” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 132 e 133, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 105
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Cultural e Artística
“Joaquim Pereira Cruz”, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
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condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.710.001.400/98, de 6 de novembro de 1998.
Brasília, 14 de maio de 2003. – Aline Oliveira
Prado, 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.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços
de Áudio e Imagem.
À Comissão de Educação (Decisão Terminativa).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 66, DE 2005
(Nº 1.227/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cidade FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bela Vista de Minas, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a portaria n° 198, de 12 de junho de 2003, que autoriza a
Associação Comunitária Cidade FM a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bela Vista de
Minas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 710, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49. inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto 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 prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 197, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural Comunitária de Padre Paraíso, na
cidade de Padre Paraíso – MG;
2 – Portaria nº 198, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Cidade FM, na cidade de Bela
Vista de Minas – MG;
3 – Portaria nº 233, de 12 de junho de 2003 – Associação de Radiodifusão Comunitária São João do
Morro Grande, na cidade de Barão de Cocais – MG;
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4 – Portaria nº 235 de 1º de junho de 2003 – Associação Comunitária Amigos de Caraí (ACAC), na
cidade de Caraí – MG;
5 – Portaria nº 241, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural e Artística “Joaquim Pereira Cruz”,
na cidade de Conquista – MG; e
6 – Portaria nº 255, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Antônio Dias, na cidade de Antônio Dias – MG.
Brasília, 8 de dezembro de 2003.

MC Nº 252 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Cidade FM, na
cidade de Bela Vista de Minas, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
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. 000101/01, 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
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,
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PORTARIA Nº 198 DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000101/01 e do Parecer/Conjur/MC nº 535/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Cidade
FM, com sede na Rua Dom Silvério, nº 20, Bairro Bandeirantes, na cidade de Bela Vista de Minas, Estado
de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez 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 19º49’54”S e longitude em
43º5’8”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 90/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.000.101/01, protocolizado em 19 de Fevereiro de 2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifﬁsão Comunitária.
Interessado: Associacão Comunitária Cidade FM,
localidade de Bela Vista de Minas, Estado de Minas
Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Cidade FM, inscrita
no CNPJ sob o número 03.873.896/0001-01, no Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Dom Silvério,
nº 20, Bairro Bandeirantes, cidade de Bela Vista de
Minas, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, conforme requerimento datado de 15
de fevereiro de 2002, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
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Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da União
– DOU, de 29 de agosto de 2002, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda, considerando a distância de 3.5 quilômetros entre
as interessadas nesta localidade, comunicamos que
apenas a mencionada entidade demonstrou scu interesse na prestação do referido serviço, não havendo
concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua Dom Silvério, 20, bairro
Bandeirantes, na cidade de Bela Vista de Minas, Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográﬁcas
em 19º49’53,9045”S de latitude e 43º05’8,7139”W de
longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas propostas foram alteradas passando a estar em
19º49’54”S de latitude e 43º05’08’W de longitude consoante aos dados constantes do Aviso publicado no
DOU., de 29/08/2002.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 90 e 91, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de
outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise
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e conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
inciso II da Norma nº 2/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, retiﬁcação de da denominação
da Entidade,comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio à iniciativa, cópia do
CNPJ da requerente e declaração do endereço da sede
e apresentação de projeto técnico (ﬂs. 95 a 159).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 90 e 91,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 154 e 155. Ressaltamos
que nestes documentos constam 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.
09. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬂcamente no intervalo de folhas 1 a 159 dos autos,
corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados ás ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
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• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados.
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária Cidade FM
• quadro diretivo
Presidente: Girson de Ávila Silva
Vice-Presidente: Donizete Gomes
1ª Secretária: Aline Aparecida Gomes
Vice-Secretária: Angela da Silva Souza
Tesoureiro: Geraldo Aparecido Gualberto
Vice-Tesoureiro: Antônio Afonso Gomes
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Dom Silvério 20, bairro Bandeirantes, cidade
de Bela Vista de Minas, Estado de Minas Gerais.
• coordenadas geográﬁcas
19º49’54” de latitude e 43º5’8” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 154 e 155, bem
como “Formulário de Informações Técnicas – ﬂs. 106
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária Cidade FM, no sentido de conceder-lhe a autorização para
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.710.000.101/01,
de 19 de fevereiro de 2001.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Aline Oliveira
Prado, Relator da conclusão Jurídica Relator da conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime Marques
De Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 67, DE 2005
(N° 1.228 ,na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Padre Paraíso
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Padre Paraíso, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 197, de 12 de junho de 2003, que autoriza a
Associação Cultural Comunitária de Padre Paraíso a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Padre Paraíso, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM N° 710, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3° do art. 3° do art. 223, da Constituição, submeto
à apreciação de Vossa Excelências, acompanhadas
de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar
serviços de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria N° 197, de 12 de Junho de 2003
– Associação Cultural Comunitária de Padre Paraíso,
na cidade de Padre Paraíso – MG;
2 – Portaria n° 198, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Cidade FM, na cidade de Bela
Vista de Minas – MG;
3 – Portaria n° 233, de 12 de junho de 2003 – Associação de Radiodifusão Comunitária São João do
Morro Grande, na cidade de Barão de Cocais – MG;
4 – Portaria n° 235, de 12 de junho de 2003
– Associação Comunitária Amigos de Caraí (ACAC),
na cidade de Caraí – MG;
5 – Portaria n° 241, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural e Artística “Joaquim Pereira Cruz”,
na cidade de Conquista – MG; e
6 – Portaria n° 255, de 12 de junho de 2003
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Antônio Dias, na cidade de Antônio Dias
– MG.
Brasília, 8 de dezembro de 2003.

Índice Onomástico

416

Fevereiro de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO01483
2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MC Nº 264 EM
Brasília, 4 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural Comunitária de
Padre Paraíso, na cidade de Padre Paraíso, Estado de
Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da
Constituição e a Lei n° 9.612, de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional social e cultural mas, também, servem de elo à
integração de informações benéﬁcas em todos os 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
n° 53710 000484.99, 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 projeto passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente.
PORTARIA N° 197 DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998,e tendo o que consta do Processo Administrativo n° 53710.000484/99 e do Parecer/Conjur/MC n°
573/2003
Art. 1° Autorizar a Associação Cultural Comunitária de Padre Paraíso, com sede na Rua Horizonte, n°
84 – Centro, na cidade de Padre Paraíso, Estado de
Minas Gerais, de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998 leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares
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Art. 3° A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 17°04’31”S e longitude em
41°29’03” W utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° 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. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira
RELATÓRIO Nº 22/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.000.484/99, protocolizado em 10-4-99
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural Comunitária de Padre Paraíso, localidade de Padre Paraíso. Estado de
Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Cultural Comunitária de Padre Paraíso, inscrita no CNPJ sob o número 03.092.625/000119, no Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Belo
Horizonte, 84, Centro, cidade de Padre Paraiso, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
conforme requerimento datado de 6 de abril de 1999,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de habitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – de 18 de Março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5 1km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o requerimento de outra entidade foi objeto de exame por parte
do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentou sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo sido seu processo devidamente analisado
e arquivado. O motivo do arquivamento, bem como a
indicação da relação constando o respectivo nome e
processo, encontra-se abaixo explicitados:
a) Associação e Movimento Comunitário
Rádio Luz do Paraíso EM 98.6 – Processo nº
53710.001.602/98, arquivado pelos seguintes
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fatos e fundamentos: a Entidade encaminhou
intempestivamente documentos solicitados no
Ofício nº 3.876/01 de 31-5-01, tendo apresentado a documentação cinco meses após o limite
máximo estabelecido, conforme comunicado à
entidade por meio do Ofício nº 8.300/01, datado de 22-11-2001.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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 Complementar nº 2/98
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, cujo
centro não foi indicado, na cidade de Padre Paraíso,
Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográﬁcas
em l7°4’28”S de latitude e 41º29’3”W de longitude.
Ocorre que, posteriormente, as coordenadas e endereço propostos foram retiﬁcados mediante solicitação,
passando a estar na Rua Belo Horizonte, 84. Centro,
em 17º4’31”5 de latitude e 41º29’03”W de longitude
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 18-3-1999.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 73, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
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7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II,
V e X da Norma 2/98, cópia do CNPJ da requerente,
declaração do endereço da sede e projeto técnico.
(ﬂs.77 a 144).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 144, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma nº 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme
observa-se nas folhas 145 e 146. Ressaltamos que
nestes documentos constam 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), cem indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 144 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes. devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dipostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio ã iniciativa da
requerente. fonnulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e ineisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7 incisos III, IV, V e VIII da Nomra
Complementar 2/98 e ainda, demais declara-
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ções e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Cultural Comunitária de Padre Paraíso
• quadro diretivo
Presidente: Wanderson de Almeida Pedroso
Secretário: Edgar Lima Rocha
Dir. Comercial: José Américo Alves Paiva
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Belo Horizonte, 84 – Centro, cidade de Padre Paraíso, Estado de Minas Gerais
• coordenadas geográﬁcas
17º04’31” de latitude e 41º29’03” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 145 e 146, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 144
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Cultural Comunitária de Padre Paraíso, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.710.000.484/99, de 10 de Abril de 1999.
Brasília, 11 de maio de 2003. – Aline Oliveira
Prado, Chefe de Serviço/SSR – Relatora da Conclusão Jurídica. – Neide Aparecida da Silva, Chefe de
Divisão/SSR – Relatora da Conclusão Técnica.
À Comissão de Educação (Decisão Terminativa).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 68, DE 2005
(Nº 1.230/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Amigos do Bairro Santa Tereza a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 597, de 10 de novembro de 2003, que autoriza a Associação de Amigos do Bairro Santa Tereza a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 703, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodiﬁisão comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
1 – Portaria nº 210, de 12 de junho de 2003 – Associação de Radiodifusão Resgate a Cultura do Rio
das Trairas, na cidade de Trairi – CE;
2 – Portaria nº 253, de 12 de junho de 2003
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Nhamundá. na cidade de Nhamundá – AM;
3 – Portaria nº 266, de 12 de junho de 2003
Associação Comunitária Cadeado para o Desenvolvimento Cultural e Artístico, na cidade de Augusto
Pestana – RS;
4 – Portaria nº 326, de 27 de junho de 2003 – Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Quinze de Novembro – ASCOMOQUINNO, na cidade de
Pentecoste – CE;
5 – Portaria nº 503, de 22 de setembro de 2003
– Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova,
na cidade de Porto Ferreira – SP; e
6 – Portaria nº 597, de 10 de novembro de 2003
– Associação de Amigos do Bairro Santa Tereza, na
cidade de Juazeiro do Norte – CE.
Brasília, 4 de dezembro de 2003. – José Sarney.
MC Nº 490 EM
Brasília, 26 de novembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Amigos do Bairro Santa
Tereza, na cidade de Juazeiro do Norte, 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 fevereiro de 1998.
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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, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53000.002712/02, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente apos deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 597, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53000.002712/02 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1.418/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de
Amigos do Bairro Santa Tereza, com sede na Rua São
Pedro, nº 3000, sala nº 6, bairro Santa Tereza, na cidade
de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, para executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 7º13’15”S e longitude em
39º16’10”W, utilizando a freqüência de 105,9MHz.
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Art. 3º 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, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 297/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.000.002.712-02, protocolizado em 17-5-02.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.
Interessado: Associação de Amigos do Bairro Santa
Tereza, localidade de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará.
I – Introdução
1. A Associação de Amigos do Bairro Santa Tereza, inscrita no CNPJ sob o número 05.039.882/0001-12,
no Estado do Ceará, com sede na Rua São Pedro, nº
3.000, sala 6, Bairro Santa Tereza, cidade de Juazeiro do Norte, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, conforme requerimento datado
de 12 de maio de 2002, subscrito por representante
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
serviço de radiodifusão comunitária nos termos do
artigo 12, do regulamento do serviço de radiodifusão
comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do aviso de habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 24 de maio de 2002, que contempla a
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outras 4 (quatro) entidades foram objeto de exame por
parte do departamento de outorga de serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação das Mulheres de Juazeiro
do Norte – Processo nº 53.650.000.102-99, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos:
“De acordo com os arts. 4º e 7º do Estatuto
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Social, bem como sua razão social, conclui-se
que a requerente não se caracteriza como de
natureza comunitária, vez que restringe e limita
o seu atendimento à determinada parcela da
sociedade, qual seja às mulheres da localidade, não atendendo ao universo da comunidade
local como um todo, em infringência ao art. 1º
da Lei nº 9.612/98.”, conforme comunicado à
entidade por meio do Ofício nº 5.658/01, datado
de 27 de julho de 2001 (cópia anexa).
b) Associação Cultural Luiz Alexandre
– Processo nº 53.650.000.017-01, arquivado
pelos seguintes fatos e fundamentos: “De acordo com o disposto no art. 1º do seu Estatuto
Social: a Associação Cultural Luiz Alexandre...
constituída de limitado número de associados”,
resta demonstrada que a requerente não se
caracteriza como de natureza comunitária, vez
que restringe e limita o número de pessoas da
comunidade ao seu quadro social, o que contraria o disposto no art. 1º da Lei n° 9.612/98,”,
conforme comunicado à entidade por meio do
Ofício nº 7.451/01, datado de 25 de outubro
de 2001”. (cópia anexa).
c) Associação Comunitária Evangélica
Beneﬁcente de Juazeiro do Norte – Processo nº
53.650.002.074-98, arquivado pelos seguintes
fatos e fundamentos: “De acordo com os arts.
3º, 4º, 9º e 11 do Estatuto Social, observouse que a requerente está vinculada à Igreja
Evangélica,... em infringência ao art. 11 da Lei
nº 9.612/98, conforme comunicado à entidade
por meio do Ofício nº 6.975/02, datado de 25
de novembro de 2002.” (cópia anexa).
d) Fundação 15 de Agosto – Processo
nº 53.650.002.836-03/98, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: “A Entidade não
cumpriu as exigências elencadas no Ofício nº
6.366/01, datado de 28-8-01, AR Postal em 69-01, restando a apresentação de toda a documentação solicitada, ocorrendo a perda do prazo
por decurso do tempo,”, conforme comunicado à
entidade por meio do Ofício nº 1.355/03, datado
de 12 de março de 2003. (cópia anexa).
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O departamento de outorga de serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para a
regular análise dos requerimentos, passou ao exame do
pleito formulado pela requerente, de acordo com petição
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de folha 1, bem como toda a documentação apresentada
e vem por meio deste, relatar 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
Complementar nº 2/98, de 6-8-1998.
5. 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 São Pedro, nº 3.000, Bairro
Santa Tereza, na cidade de Juazeiro do Norte, Estado
do Ceará, de coordenadas geográﬁcas em 7º13’15”S
de latitude e 39º16’10”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 33, denominado de “Roteiro de Análise
Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de outros
dados, quais sejam: 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.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação da
documentação elencada no subitem 6.7 incisos , IV, V,
VI, VIII e X da Norma 02/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, comprovação do devido registro
da ata de fundação e do estatuto social, cópia do CNPJ
válido e atual da requerente e declaração do endereço
da sede. Diante da regularidade técnico-jurídica do processo a Entidade foi selecionada, tendo sido solicitada
a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 01 a 128).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 115, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se
nas folhas 129 e 130. Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
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9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 112 dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados ás
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de armamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos XIX
e X da Norma Complementar 02/98, bem como
o Projeto Técnico conforme disposto no subitem
6.11 e incisos da Norma Complementar 02/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 02/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação de Amigos do Bairro Santa Tereza
• quadro diretivo
Presidente: José Nilton Carneiro
Vice-presidente: Pedro Antônio Nogueira Soares
Secretário Geral: Marconde Pires Rolim
1º Tesoureiro : Antônio Evandro Alves Soares
2º Tesoureiro: Regina Célia Lopes Carneiro
• localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua São Pedro, nº 3.000, Bairro Santa Tereza,
cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará;
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• coordenadas geográﬁcas
7º13’15” de latitude e 39º16’10” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 129 e 130, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 115
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação de Amigos
do Bairro Santa Terna, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.000.002.712/02 de 17 de Maio de 2002.
Brasília, 13 de outubro de 2003. – Neide Aparecida da Silva, Relatora da conclusão Técnica, Chefe
de Divisão/SSR. – Izabela Leandra Portela, Relatora
da Conclusão Jurídica, Chefe de Divisão/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília,14 de outubro de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem de 2003.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília 14 de outubro de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços.
À Comissão de Educação (Decisão Terminativa).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 69, DE 2005
(Nº 1.233/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cultural e Educacional Cascage
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.704, de 29 de novembro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Cultural e Educacional Cascage
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 682, DE 2003
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 executar,
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 2.704, de 29 de novembro de 2002
– Fundação Cultural e Educacional Cascage, na cidade de Ponta Grossa – PR; e
2 – Portaria nº 2.796, de 11 de dezembro de 2002
– Fundação Educativa Casa da Previdência, na cidade
de Reriutaba – CE.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.

Sábado 19

1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo nº 53000.000113/2002,
resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Cultural
e Educacional Cascage para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela
outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PARECER Nº 293/2002

MC Nº 293 EM
Brasília, 5 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53000000113/2002, de interesse da Fundação Cultural e Educacional Cascage, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com ﬁns
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra devidamente instruído, de acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações
exigidas para a execução do serviço, o que me levou a
outorgar a permissão, nos termos da inclusa portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Conizresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 2.704, DE 29 DE NOVEMBRO 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 Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de

Referência: Processo nº 53000.000113/02.
Interessada: Fundação Cultural e Educacional Cescage
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para serviço
de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
regulamento dos serviços de radiodifusão e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Cultural e Educacional Cescage, com
sede na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná,
requer lhe seja outorgada permissão para executar o
serviço de radiodifusão de sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, naquela
cidade, mediante a utilização do canal 299 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, administrativa e ﬁnanceira, cujo objetivo principal é promover,
mediante concessão ou permissão, programas informativos, culturais e recreativos por 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 devidamente matriculada no Re-
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gistro Civil de Pessoas Jurídicas, na cidade de Ponta
Grossa, Paraná, atendendo a todos os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na legislação especíﬁca de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente, da Fundação,
está ocupado pela Sra Ângela Maria Senger, cabendo
a ela a representação ativa e passiva da entidade, nos
atos de sua administração.
6. Estão previstos, também, os cargos de Diretor
Vice-Presidente, ocupado pelo Sr. José Sebastião Fagundes Cunha Filho e de Diretor Executivo, ocupado
pela Sra Sílvia Maria Marçal.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens estão 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 entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites ﬁxados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declarações ﬁrmadas por eles e juntadas às ﬂs. 55,
126 e 136, 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
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ao Diretor do departamento de outorga de serviços de
radiodifusão para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde
o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a
Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 25 de novembro de 2002. – Fernando
Sampaio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. A consideração do Sr. Diretor do departamento de outorga de serviços de radiodifusão.
Brasília, 25 de novembro de 2005. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 25 de novembro de 2002. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Diretor do departamento de
outorga de serviços de radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 25 de novembro de 2002. – Antonio Carlos Tardeli, Secretário de serviços de radiodifusão.
(À Comissão de Educação (Decisão Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 70, DE 2005
(Nº 1.235/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores do Povoado Tabuleiro Grande – Anadia – Alagoas
–ASCOMPOTAG a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Anadia, Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 363, de 17 de julho de 2003, que autoriza a
Associação Comunitária dos Moradores do Povoado
Tabuleiro Grande – Anadia – Alagoas – ASCOMPOTAG
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Anadia, Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 681, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
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de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
dc radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 201, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Unidos para Sempre, na cidade
de Conceição do Araguaia – PA;
2 – Portaria nº 214, de 12 de junho de 2003 – Movimento Jovem de Assistência Social de São Miguel
Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo – SP;
3 – Portaria nº 215, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Artístico e Cultural de Fonte Boa – ASCOMADAFB, na cidade de Fonte Boa – AM;
4 – Portaria nº 249, de 12 de junho de 2003 –
Fundação Nossa Senhora da Piedade, na cidade de
Campo Largo – PR;
5 – Portaria nº 265, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Botelhense de Radiodifusão, na
cidade de Botelhos – MG;
6 – Portaria nº 267, de 12 de junho de 2003 – Associacão Comunitária de Apoio e Desenvolvimento
Cultural de Traipu, na cidade de Traipu – AL;
7 – Portaria nº 360, de 17 de julho de 2003 Associação Cultural e Beneﬁcente de Marapanim, na
cidade de Marapanim – PA;
8 – Portaria nº 363, de 17 de julho de 2003 – Associação Comunitária dos Moradores do Povoado Tabuleiro Grande – Anadia – Alagoas – ASCOMPOTAG,
na cidade de Anadia – AL;
9 – Portaria nº 371, de 17 de julho de 2003 – Associação Cultural Comunitária Nova Missão, na cidade
de Mogi-Mirim – SP;
10 – Portaria nº 429, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária e Cultural Laranjense (ASCOL), na cidade de Laranja da Terra – ES;
11 – Portaria nº 463, de 28 de agosto de 2003
– Rádio Clube de Mimoso do Sul, na cidade de Mimoso do Sul – ES; e
12 – Portaria nº 546, de 16 de outubro de 2003
– Fundação de Assistência Comunitária “José Belém”
na cidade de Vigia – PA.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 304 EM
Brasília, 12 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária dos Moradores
do Povoado Tabuleiro Grande – Anadia – Alagoas – ASCOMPOTAG, na cidade de Anadia, Estado de Alagoas, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
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conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
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 53610.000381/98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,
PORTARIA Nº 363, DE 17 DE JULHO DE 2003
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 53610.000381/98 e do Parecer/Conjur/MC nº 634/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária dos
Moradores do Povoado Tabuleiro Grande – Anadia
– Alagoas – ASCOMPOTAG, com sede na Av. Fernandes Lima, nº 24 – Centro, na cidade de Anadia,
Estado de Alagoas, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 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 9º41’22”S e longitude em
36º18’22”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
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do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 108/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53610000381/98, protocolizado em 16-11-1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária dos Moradores do Povoado Tabuleiro Grande – Anadia – Alagoas
– ASCOMPOTAG, localidade de Anadia, Estado de
Alagoas.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária dos Moradores
do Povoado Tabuleiro Grande – Anadia – Alagoas
– ASCOMPOTAG, inscrita no CNPJ sob o número
24.175.762/0001/97, no Estado de Alagoas, com sede
na Av. Fernandes Lima, 24, centro, cidade de Anadia,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 12 de
Novembro de 1998, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da União
– DOU, de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento á citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5 Km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o requerimento
de outras entidades foram objeto de exame por parte
do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação Comunitária e Beneﬁcente
de Anadia Processo nº 53610000 155/99, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos:
Não cumpriu todas as exigências elencadas
no ofício nº 7013/01, conforme comunicado á
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entidade por meio do ofício nº 7968, datado
de 14-11-2001 (cópia anexa)
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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 Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro
localizado na Rua Dr. Fernandes Lima, 24, centro, na
cidade de Anadia, Estado de Alagoas, de coordenadas
geográﬁcas em 9º41’04”S de latitude e 36º18’18”W de
longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas
propostas e o endereço foram retiﬁcados, passando
em 09º4l’22”S de latitude e 36º18’22”W de longitude,
na av. Sebastião da Cruz s/nº Chã da Mangabeira,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 18-3-1999.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 39, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados
7. Das análises téenico-juridicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendêneias passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 ineisos II,
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VI, VIII da Norma 2/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, subitem 14.2.7.1 e declaração
do endereço da sede. Diante da regularidade técnicojurídica do processo foi solicitado a apresentação do
projeto técnico (ﬂs. 42 a 149).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 117, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 151 e 152. Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 114, dos autos. corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de armamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
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III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária dos Moradores do Povoado Tabuleiro Grande – Anedia – Alagoas – ASCOMPOTAG;
• quadro diretivo
Presidente: Maria das Graças Falcão P. Vieira
Vice-presidente: Maria Valdisa de Souza Cardoso
1º Secretário: Cíciera de França Vieira
2º Secretário: Luis Alberto Falcão Vieira
Tesoureiro :José Miguel Ferreira
2º tesoureiro: Maria José de Souza
Dir. Social: Karla Alexsandra Falcão Vieira
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Sebastião da Cruz, s/nº, Chã da Mangabeira,
cidade de Anadia Estado de Alagoas
• coordenadas geográﬁcas
9º41’22” de latitude e 36º18’22” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 151 e 152, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 117
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
dos Moradores do Povoado Tabuleiro Grande – Anadia
– Alagoas – ASCOMPOTAG, no sentido de conceder-lhe
a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53610000381/98, de 12 de Novembro de 1998.
Brasília, 16 de Maio de 2003. – Luciana Coelho,
Relatora da conclusão Jurídica. – Ana Maria das Dores e Silva, Relatora da Conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 23 de maio de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral-de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem.
De acordo.
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À consideração do Senhor Secretário de Serviços de
Comunicação Eletrônica.
Brasília, 23 de maio de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 108/2003/DOS/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 23 de maio de 2003. – Eugênio de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
À Comissão de Educação (Decisão Terminativa).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 71, DE 2005
(Nº 1.236/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Botelhense de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Botelhos, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 265, de 12 de junho de 2003, que autoriza a
Associação Comunitária Botelhense de Radiodifusão
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Botelhos, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 681, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49. inciso XII. combinado com
o 3º do art. 223, da Constituição, submeto á apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 201, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Unidos para Sempre. na cidade
de Conceição do Araguaia-PA;
2 – Portaria nº 214, de 12 de junho de 2003 – Movimento Jovem de Assistência Social de São Miguel
Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo-SP:
3 – Portaria nº 215, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Artístico e Cultural de Fonte Boa – ASCOMADAFB, na cidade de Fonte Boa-AM:
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4 – Portaria nº 249, de 12 de junho de 2003 –
Fundação Nossa Senhora da Piedade, na cidade de
Campo Largo-PR;
5 – Portaria nº 265, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Botelhense de Radiodifusão, na
cidade de Botelhos-MG;
6 – Portaria nº 267, de 12 de junho de 2003 –
Associação Comunitária de Apoio e Desenvolvimento
Cultural de Traipu, na cidade de Traipu-AL:
7 – Portaria nº 360, de 17 de julho de 2003 – Associação Cultural e Beneﬁcente de Marapanim, na cidade de Marapanim-PA;
8 – Portaria nº 363, de 17 de julho de 2003 – Associação Comunitária dos Moradores do Povoado Tabuleiro Grande Anadia – Alagoas – ASCOMPOTAG,
na cidade de Anadia-AL:
9 – Portaria nº 371, de 17 de julho de 2003 – Associação Cultural Comunitária Nova Missão, na cidade
de Mogi-Mirim-SP;
10 – Portaria nº 429, de 28 de agosto de 2003
– Associação Comunitária e Cultural Laranjense (ASCOL), na cidade de Laranja da Terra-ES:
11 – Portaria nº 463, de 28 de agosto de 2003
– Rádio Clube de Mimoso do Sul, na cidade de Mimoso Sul-ES; e
12 – Portaria nº 546, de 15 de outubro de 2003
– Fundação de Assistência Comunitária “José Belém”
na cidade de Vigia-PA.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 60 EM
4 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Botelhense de
Radiodifusão, na cidade de Botelhos, Estado de Minas
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação 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
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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. 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 53710.000589/99, 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
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223. da Constituição Federal,
Respeitosamente,
PORTARIA Nº 265 DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53710.000589/99 e do PARECER/CONJUR/MC 468/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Botelhense de Radiodifusão, com sede na Praça São Benedito, nº 45 – Centro, na cidade de Botelhos, Estado
de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez 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 21º39’30”S e longitude em
46º23’30”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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 12/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.000.589/99, protocolizado em 4 de mio de 1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Botelhense de
Radiodifusão, localidade de Botelhos, Estado de Minas Gerais.

Sábado 19

I – Introdução
1. A Associação Comunitária Botelhense de Radiodifusão, inscrita no CNPJ sob o número 03.112.416/000190, no Estado de Minas Gerais, com sede na Praça São
Benedito, nº 45, Centro, cidade de Botelhos/MG, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
conforme requerimento datado de 27 de abril de 1999,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento
do Serviço de Radiodifrsão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 24 de maio de 2002, que contempla a
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda, considerando a distância de 3,5 km entre as
interessadas nesta localidade, comunicamos que
apenas a mencionada entidade demonstrou seu
interesse na prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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. 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. João Rocha, s/nº, Bela Vista,
na cidade de Botelhos, Estado de Minas Gerais, de
coordenadas geográﬁcas em 21º39’30”S de latitude e
46º23’30”W de longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas e endereço propostos foram retiﬁcados, passando a estar na Praça São Benedito, 45,
em 21º39’30”S de latitude e 46º23’30”W de longitude
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 24-5-2002.
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6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 85, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos I, II, e VIII da Norma nº 2/98, declaração subitem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, comprovação de necessária
alteração estatutária, cópia do CNPJ da requerente e
declaração do endereço da sede, cujo cumprimento e
aplicação dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior
seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 90 a 133).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário dc Informações Técnicas” – ﬂs.79, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-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, conforme observa-se nas folhas 128 e 129. Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 133 dos autos, corresponde au que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
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no Código Civil Brasileiroe adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleicão dos dirigentes devidamente registradas e
em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiroe adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de armamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados:
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária Botelhense de Radiodifusão
• quadro diretivo
Presidente: Elvis Chiacchio Cardillo
Vice-presidente: Isaias Tadeu de Oliveira
Secretário: Carlos da Silveira
Tesoureira: Guiomar Macedo Chiacchio
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça São Benedito, 45, cidade de Botelhos, Estado de Minas Gerais;
• coordenadas geográﬁcas
21º39’30”S de latitude e 46º23’30”W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. l28 e 129,
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bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs.
79 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária Botenhense de Radiodifusão, no sentido de conceder-lhe
a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo
53.710.000.589/99, de 4 de maio de 1999.
Brasília, 9 de maio de 2003. – Vilma F. Alvarenga, Relator da conclusão Jurídica, Chefe de Serviço /
SSR. – Ana Maria das Dores e Silva, Relator da conclusão, Técnica, Chefe de Serviço / SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços
de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 72, DE 2005
(Nº 1.247/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a autorização
outorgada à Rádio e Televisão Educativa
do Paraná – TVE para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 3 da outubro de 2002, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 23 de novembro de 1999, a
autorização outorgada à Rádio e Televisão Educativa
do Paraná – TVE para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 872, 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, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 3
de outubro de 2002, que “Renova concessão e autorização das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências”. As
entidades mencionadas são as seguintes:
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I – concessão, em onda média:
a) Rádio Educadora Inconﬁdência de Umuarama
Ltda., na cidade de Umuarama – PR
b) Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda.,
na cidade de Salto do Lontra – PR
c) Rádio União de Céu Azul Ltda., na cidade de
Céu Azul – PR;
d) Rádio Doze de Maio Ltda., na cidade de São
Lourenço D’Oeste – SC; e
e) Rádio Cultura de Ribeirão Preto Ltda., na cidade de Ribeirão Preto – SP;
II – concessão, em onda tropical:
Rádio Missões da Amazônia Ltda., na cidade de
Óbidos – PA
III – concessão, em onda curta:
Fundação José de Paiva Netto, na cidade de
Porto Alegre-RS;
IV – autorização, em onda média:
Rádio e Televisão Educativa do Paraná – TVE,
na cidade de Curitiba-PR;
V – concessão de sons e imagens:
a) TV Independência S/A., na cidade de Curitiba-PR; e
b) Televisão Sorocaba Ltda., na cidade de Sorocaba-SP.
Brasília, 14 de outubro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.261 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões e autorização, outorgadas às entidades
abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação
indicadas:
• Rádio Educadora Inconﬁdência De Umuarama
Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Umuarama, Estado do
Paraná (Processo nº 53740.000025/98)
• Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Salto do Lontra, Estado do
Paraná (Processo nº 53740.000665/01);
• Rádio União de Céu Azul Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Céu Azul, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000747/99);
• Rádio Doze de Maio Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de São Lourenço D’Oeste, Estado de Santa
Catarina (Processo nº 53740.002193/99);
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• Rádio Cultura de Ribeirão Preto Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.001374/99);
• Rádio Missões da Amazônia Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda tropical. na cidade de Óbidos, Estado do Pará (Processo
nº 53720.000438/98);
• Fundação José de Paiva Netto, concessionária
do Serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000148/99);
• Rádio e Televisão Educativa do Paraná – TVE,
autorizada do serviço de radiodifusão sonora em onda
media, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná (Processo nº 53740 000927/98);
• TV Independência S/A., concessionária do
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000886/99);
• Televisão Sorocaba Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cida-
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de de Sorocaba, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.001440/99).
2. Observo que a renovação cio prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5,735, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 38.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias á renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.735, de 1972, e seu Regulamento.
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto a superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 13 da Constituição.
Respeitosamente, Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2005
(Nº 1.259/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
a Fundação de Radiodifusão Rodesindo
Pavan para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Balneário Camboriú, Estado de
Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 409, de 14 de agosto de 2003, que outorga
permissão à Fundação de Radiodifusão Rodesindo
Pavan para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com ﬁns exclusivanente educativos, na cidade de Balneário Camboriú, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 686, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3º do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhado de exposição
de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 409, de 14 de
agosto de 2003, que outorga permissão à Fundação
de Radiodifusão Rodesindo Pavan para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, com
ﬁns exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Balneário
de Camboriú, Estado de Santa Catarina.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC nº 356 EM
Brasília, 1º setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo
nº 53740.000864/1999, de interesse da Fundação de
Radiodifusão Rodesindo Pavan, objeto da permissão
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Balneário de Camboriú, Estado de
Santa Catarina.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto-Lei 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
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outorga para a execução de serviço de radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
aio, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 409, DE 14 DE AGOSTO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
artigo 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53740.000864/1999, e Parecer/Conjur/MC nº
937/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar a permissão à Fundação de Radiodifusão Rodesindo Pavan para executar, pelo prazo
de 10 anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Balneário de
Camboriú, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela
outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
PARECER Nº 33/2003 – DOS
Referência: Processo nº 53740.000864/1999
Interessada: Fundação de Radiodifusão Rodesindo
Pavan
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: Independe de edital a outorga para serviço de
radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
Conclusão: À apreciação da douta CONJUR.
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I – Os Fatos
A Fundação de Radiodifusão Rodesindo Pavan,
com sede no Balneário Camboriú, Estado de Santa
Catarina, requer lhe seja outorgada permissão para
executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos,
naquela cidade, mediante a utilização do canal 277-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, administrativa e ﬁnanceira, tendo como um de seus objetivos
mediante concessão ou permissão, programas informativos, culturais e por 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 devidamente matriculada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atendendo a todos
os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na
legislação especíﬁca de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente está ocupado
pela Srª Maria Bernardete Pavan, cabendo a ela a representação ativa e passiva da entidade, nos atos de
sua administração.
6. Estão previstos também, os cargos de Diretor
Vice-Presidente, ocupado pelo Sr. Luiz Carlos Chedid,
de Diretor Primeiro-Tesoureiro, ocupado pelo Sr. Vitor
Antônio Pinto, de Diretor Segundo-Tesoureiro, ocupado
pelo Sr. Hildo Novaes, de Diretor Primeiro-Secretário,
ocupado pelo Sr. Gilberto Antônio Gadotti, de Diretor
Segundo-Secretário, ocupado pelo Sr. Osmar Souza
Nunes Filho e de Diretor de Patrimônio, ocupado pelo
Sr. José Henrique Moraes Rosa.
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
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publicação de edital para a outorga de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
“Art. 13 ..................................................
..............................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos”.
10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites ﬁxados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declarações ﬁrmadas por eles e juntadas à ﬂs. 143, 147,
149, 150, 151, 152 e 153, dos presentes autos.
12. Também requer outorga de permissão para
executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos,
naquela cidade, a Fundação Expansão Cultural Rádio
e TV Canoinhas, que protocolizou pedido neste Ministério sob o nº 53000.002391/2003.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, sugerimos sejam os autos encaminhados à douta Consultoria Jurídica, deste
Ministério, para apreciação.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde
o ato de outorga sem apreciado, conforme dispõe a
Constituição Federal (art. 223).
É o parecer sub-censura.
Brasília, 10 de julho de 2003. – Fernando Sampaio Netto, Coordenador de Radiodifusão – Região
Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
De acordo. A consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 10 de julho de 2003. – Anacleto Rodrigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços de
Comunicação Eletrônica.
Brasília, 14 de julho de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
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Rrasília, 14 de julhode 2003. – Eugênio de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 74, DE 2005
(Nº 1.263/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Lagoa do Mato a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa do Mato, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 206, de 12 de junho de 2003, que autoriza a
Associação Cultural de Lagoa do Mato a executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa do Mato,
Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 717 DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 206,
de 12 de junho de 2003, que autoriza a Associação
Cultural de Lagoa do Mato a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa do Mato,
Estado do Maranhão.
Brasília, 10 de dezembro de 2003.

MC Nº 268 EM
Brasília, 4 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural de Lagoa do Mato,
na cidade de Lagoa do Mato, Estado do Maranhão, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
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formidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612 de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
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 53720.000495/99, 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
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente. – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 206 DE 12 DE JUNHO DE 2003
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 53720.000495199 e do Parecer/CONJUR/MC nº 571/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural de Lagoa do Mato, com sede na Rua Sucupira do Riachão
nº 175 – Centro, na cidade de Lagoa do Mato, Estado do Maranhão, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez 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 06º02’12”S e longitude em
43º31’42”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
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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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 35/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.720.000.495/99, protocolizado em 3 de Agosto de 1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural de Lagoa do Mato,
localidade de Lagoa do Mato, Estado do Maranhão.
I – Introdução
1. A Associação Cultural de Lagoa do Mato, inscrita no CNPJ sob o número 03.246.866/0001-75, no
Estado do Maranhão, com sede na Rua Sucupira do
Riachão, nº 175 – Centro, cidade de Lagoa do Mato/
MA, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 6 de
julho de 1999, subscrito por representante legal, no
qual demonstrou interesse na exploração do Serviço
de Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo
12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 25 de junho de 2001, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3.5km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 0l, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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
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Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. 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 Roseana Samey, s/nº – Bairro
dos Cosmos, na cidade de Lagoa do Mato, Estado do
Maranhão, de coordenadas geográﬁcas em 06º02’12”S
de latitude e 43º3l’42”W de longitude. Ocorre que,
posteriormente, o endereço proposto foi retiﬁcado,
passando a estar na Rua Parnarama, s/nº – Centro,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 25-6-2001.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 64, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de
outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade
apontou novo endereço, o que foi objeto de análise
e conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação do novo dado.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos II III IV V e VIII da Norma nº 2/98, comprovação
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ
da requerente, declaração do endereço da sede e
declaração de que a entidade não possui vínculos. O
projeto técnico foi encaminhado voluntariamente pela
Entidade. (ﬂs. 67 a 100).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 48 e 49,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-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,
conforme observa-se nas folhas 93 e 94. Ressaltamos
que nestes documentos constam 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 ir-

Índice Onomástico

FEVEREIRO 2005
01504

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

radiada e intensidade de campo no limite da área de
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 100 dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiroe adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidarnente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados.
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Cultural de Lagoa do Mato
• quadro diretivo
Presidente: Miguel Moraes da Silva
Vice-presidente: Diomar Dias Viana
Secretária: Maria Alves dos Santos
Tesoureiro: Antonio José Viana da Silva
Dir. Comunic: Raimundo Rodrigues da Silveira
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• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Parnarama, S/nº – Centro, cidade de Lagoa
do Mato, Estado do Maranhão.
• coordenadas geográﬁcas
6º2’12”S de latitude e 43º31’42”W de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 93 e 94, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 48 e
49 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultural
de Lagoa do Mato, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.720.000.495/99, de 3 de agosto de 1999.
Brasília, 13 de Maio de 2003. – Aline O. Prado,
Relator da conclusão Jurídica, Chefe de Serviço / SSR
– Neide Aparecida da Silva, Relatora da Conclusão
Técnica, Chefe de Serviço / SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, de 16 de maio de 2003. – Jaime de
Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 75, DE 2005
(Nº 1.265/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária de São José do
Cerrito a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São José do Cerrito, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 236, de 12 de junho de 2003, que autoriza a Associação Cultural e Comunitária de São José
do Cerrito a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São José do Cerrito, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 792, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 204, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e Social de Maetinga, na cidade
de Maetinga – BA;
2 – Portaria nº 216, de 19 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Social de Livramento, na cidade de Livramento – PB;
3 – Portaria nº 220, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico
e Cultural, na cidade de Leandro Ferreira – MG;
4 – Portaria nº 236, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural e Comunitária de São José do Cerrito,
na cidade de São José do Cerrito – SC;
5 – Portaria nº 240, de 12 de junho de 2003 – Associação de Moradores da Comunidade Nossa Senhora
de Fátima, na cidade de Babaçulândia – TO;
6 – Portaria nº 252, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Rádio Monte Castelo FM (ACRMCFM), na cidade de Mariano Moro – RS;
7 – Portaria nº 254, de 12 de junho de 2003 – Associação de Comunicação Comunitária América, na
cidade de Camanducaia – MG; e
8 – Portaria nº 261, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária e Cultural de Bastos, na cidade
de Bastos – SP.
Brasília, 23 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC N° 243 EM
Brasília, 1° de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Cultural e Comunitária de São José do Cerrito, na cidade de São José do
Cerrito, Estado de Santa Catarina, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
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ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de manera 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, 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 53820.000695/98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 236, DE 12 DE JUNHO DE 2003
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 53820000695/98 e do Parecer/Conjur/MC nº
562/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural e Comunitária de São José do Cerrito, com sede na Rua Vidal
Gregório Pereira, nº 75 – Centro, na cidade de São
José do Cerrito, Estado de Santa Catarina, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
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 27º39’47”S e longitude em
50º34’48”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.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 50/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53820000695/98, protocolizado em 25-9-98
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural e Comunitária de
São José do Cerrito, localidade de São José do Cerrito. Estado de Santa Catarina.
I – Introdução
1. A Associação Cultural e Comunitária de São
José do Cerrito, inscrita no CNPJ sob o número
02.075621/0001-60, no Estado de Santa Catarina,
com sede na Rua Vidal Gregório Pereira nº 75, Centro,
cidade de São José do Cerrito, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 26 de setembro de 1998, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU, de 14 de dezembro de 1998, que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5 km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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.
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5. 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 Vidal Gregório Pereira nº
75, Centro, na cidade de São José do Cerrito, Estado
de Santa Catarina, de coordenadas geográﬁeas em
27º39’47”S de latitude e 50º34’48”W de longitude,
consoante os dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 14-12-98.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 98, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: 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.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a que foi encaminhada pela requerente,
constataram-se pendências passíveis do cumprimento
das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II, III, IV
e VIII da Norma nº 2/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, cópia do CNPJ da requerente,
declaração do endereço da sede, declaração elencada no artigo 11 da Lei nº 9.612/98, cujo cumprimento
e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação
especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior seleção da entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 100 a 157).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 109/110,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-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,
conforme observa-se nas folhas 156 e 157. Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
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no intervalo de folhas 01 a 158, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusao/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Cultural e Comunitária de São José
do Cerrito;
• quadro diretivo
Presidente: Antônia Ribeiro Rodrigues
Secretária: Nélia Giordani Machado
Tesoureiro : Adenir de Souza Moreira
Suplente: Darceu Corrêa
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Vidal Gregário Pereira nº 75, Centro, cidade
de São José do Cerrito, Estado de Santa Catarina;
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• coordenadas geográﬁcas
27º39’47”S de latitude e 50º34’48”W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 156 e 157,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” ﬂs.
109/110 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultural
e Comunitária de São José do Cerrito, no sentido de
conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53820000695/98, de 25 de setembro de 1998.
Brasília, 13 de maio de 2003. – Cristiane Carvalho Rodrigues, Relator da conclusão Jurídica, Chefe de
Serviço / SSR – Regina Aparecida Monteiro, Relator
da conclusão Técnica, Chefe de Serviço / SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, de 16 de maio de 2003. – Jaime de
Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviço/de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 76, DE 2005
(Nº 1.270/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Sociedade Distribuidora de Pão aos Pobres a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão Preto, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 439, de 28 de agosto de 2003, que autoriza a
Sociedade Distribuidora de Pão aos Pobres a executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 60, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 439, de
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28 de agosto de 2003, que autoriza a Sociedade Distribuidora de Pão aos Pobres a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão Preto,
no Estado de São Paulo.
Brasília, em 30 de janeiro de 2004. – José Alencar.
MC Nº 401 EM
Brasília, 17 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Sociedade Distribuidora de Pão aos
Pobres, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Pauto, 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, servindo de elo à integração,
com informações benéﬁcas a todos os segmentos e a
todos os respectivos núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53830.001740/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 439, DE 28 DE AGOSTO DE 2003
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 53830.001740/98 e do Parecer/CONJUR/MC. nº 970/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Sociedade Distribuidora de Pão
aos Pobres, com sede na Rua João Ribeiro, nº 911,
Bairro Campos Elísios, na cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 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 21º09’05”S e longitude em
47º47’48”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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 138/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.830.001.740/98 protocolizado em 21-8-1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Sociedade Distribuidora de Pão aos
Pobres, localidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo.
I – Introdução
1. A Sociedade Distribuidora de Pão aos Pobres,
inscrita no CNPJ sob o número 56.011.737/0001-61,
no Estado de São Paulo, com sede na Rua João Ribeiro, nº 911, Campos Elísios, cidade de Ribeirão
Preto, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, conforme requerimento datado de 14
de agosto de 1998, subscrito por representante legal,
no qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
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missor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar 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. 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 mem de Sá, nº 536, Campos
Elísios, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo, de coordenadas geográﬁcas em 21”09’10”S de
latitude e 47º47’97”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser alteradas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 103 – 106, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Inicialmente, os presentes autos foram arquivados, no entanto, frente a pedido de reconsideração
apresentado, a decisão foi revista em 21 de março de
2002. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
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requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos II, III, IV, V, VIII e X da Norma nº 2/98, alteração
das coordenadas apresentadas inicialmente, comprovação das devidas alterações estatutárias, CNPJ das
entidades que manifestaram apoio, comprovação do
devido registro da Ata de Fundação e declaração do
endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação dos
critérios estabelecidos na legislação especíﬁca resultou
no saneamento dos autos e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto
técnico (ﬂs. 113 a 284).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 226, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-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, conforme observa-se nas folhas 236 e 237 Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 289, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei 9612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 02/98,
bem como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 02/98;
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• declarações relativas aos integrantes do quadro
administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado no subitem 6.7, incisos
III, IV, V e VIII da Norma Complementar nº 02/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com
intuito de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Sociedade Distribuidora de Pão aos Pobres
• quadro diretivo
Presidente: Arlinda Ivone da Rocha
Vice-presidente: Diva Marlene Ulian Andrade
1º Secretário: Júlio César Barbosa Andrade
2º Secretário: Nelson Cintra Faria Filho
1º Tesoureiro: Gilda Cintra
2º Tesoureiro: Sônia Maria Simeão
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua João Ribeiro, nº 911, Campos Elíseos, na
cidade de Ribeirão Preto.
Estado de São Paulo.
• coordenadas geográﬁcas
21º09’05” de latitude e 47º47’48” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 236 e 237, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” ﬂs 226 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Sociedade Distribuidora
de Pão aos Pobres, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.830.001.740-98, de 21 de Agosto de 1998.
Brasília, 27 de Maio de 2003.
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De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília,30 de maio de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação, decisão terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2005
(Nº 1.282/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Sociedade Rádio Guarujá Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 13 de junho de 2001, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Guarujá Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 626, DE 2001
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 Exceléncias, acompanhado de
exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do de0creto de
13 de junho de 2001, que “Renova concessão das
entidades que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Cultura de Andirá Ltda., a partir de 16
de março de 1997, na cidade de Andirá – PR (onda
média);
2 – Rádio Imperial de Petrópolis Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Petrópolis – RJ
(onda média);
3 – Fundação Marconi, originariamente Rádio
Urussanga Limitada, a partir de 1º de maio de 1994,
na cidade de Urussanga – SC (onda média);
4 – Rádio Araucária Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Lages – SC (onda média);
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5 – Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Lauro Müller
– SC (onda média);
6 – Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., originariamente Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Orleans – SC
(onda média);
7 – Rádio Tabajara Ltda., originariamente Rádio
Estadual Limitada, a partir de 1º de maio de 1994, na
cidade de Tubarão – SC (onda média);
8 – Rede Fronteira de Comunicação Ltda., originariamente Radio Mirador Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Blumenau – SC (onda média);
9 – Sociedade Rádio Difusora Eldorado Catarinense Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade
de Criciúma – SC (onda média);
10 – Rádio Difusora de Içara Ltda., a partir de 12
de fevereiro de 1992, na cidade de Içara – SC (onda
média);
11 – Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Florianópolis – SC
(onda média);
12 – Sociedade Rádio Tubá Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Tubarão – SC (onda
média);
13 – Rádio Emissora Portofelicense Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Porto Feliz – SP
(onda média);
14 – Rádio Show de Igarapava Ltda., originariamente Rádio Transmissora Igarapava Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Igarapava – SP
(onda média);
15 – TV Pampa Zona Sul Ltda., a partir de 09
de julho de 2001, na cidade de Pelotas – RS (sons e
imagens).
Brasília, 22 de junho de 2001. – Marco Maciel.
MC Nº 292 EM
Brasília, 24 de maio de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para localidades e Unidades
da Federação indicadas:
• Rádio Cultura de Andirá Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Andirá, Estado do Paraná (Processo nº
53740.001135/96);
• Rádio Imperial de Petrópolis Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 53770.000175/94);
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• Fundação Marconi, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Urussanga, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000078/94);
• Rádio Araucária Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000062/94);
• Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Lauro Müller, Estado de Santa
Catarina (Processo nº 50820.000080/94);
• Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Orleans, Estado de Santa Catarina (Processo nº 50820.000079/94);
• Rádio Tabajara Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Tubarão, Estado de Santa Catarina (Processo nº 5
0820.000084/94);
• Rede Fronteira de Comunicação Ltda.. concessionária de serviço de onda média, na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina (Processo nº
53820.000118/94);
• Sociedade Rádio Difusora Eldorado Catarinense
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Criciúma, Estado de
Santa Catarina (Processo nº 50820.000065/94);
• Rádio Difusora de Içara Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Içara, Estado de Santa Catarina Processo
nº 29106.001393/91);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 50820.000076/94);
• Sociedade Rádio Tubá Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 50820.000085/94);
• Rádio Emissora Portofelicense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Porto Feliz, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000294/94);
• Rádio Show de Igarapava Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Igarapava, Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.000666/94);
• TV Pampa Zona Sul Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
nº 53790.000562/01).
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2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida 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 analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 2001
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 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Cultura de Andirá Ltda., a partir de 16 de
março de 1997, na cidade de Andirá, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 79.393, de 15 de março
de 1977, e renovada pelo Decreto nº 95.169, de 09 de
novembro de 1987 (Processo nº 53740001135/96);
II – Rádio Imperial de Petrópolis Ltda., a partir de
1º de maio de 1994. na cidade de Petrópolis, Estado
do Rio de Janeiro, outorgada pela Portaria MVOP nº
612, de 05 de agosto de 1957, e renovada pelo Decreto nº 90.576, de 28 de novembro de 1984 (Processo
nº 53770.000l75/94);
III – Fundação Marconi, a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Urussanga, Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio Urussanga
Limitada, conforme Portaria MVOP nº 929, de 19 de
outubro de 1951, autorizada a transformar-se em Fundação Assistencial, utilizando a denominação Fundação Marconi, pela Portaria nº 711, de 16 de setembro
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de 1966, e renovada pelo Decreto nº 89.591, de 27 de
abril de 1984 (Processo nº 50820.000078/94);
IV – Rádio Araucária Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina,
outorgada pela Portaria MVOP nº 871, de 15 de outubro
de 1955, e renovada peio Decreto nº 91.571, de 23 de
agosto de 1985 (Processo nº 50820.000062/94);
V – Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Lauro Müller,
Estado de Santa Catarina, outorgada pela Portaria
MVOP nº 838, de 09 de setembro de 1949, e renovada pelo Decreto nº 89.401, de 22 de fevereiro de 1984
(Processo nº 50820.000080/94);
VI – Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Orleans,
Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente
à Sociedade Rádio Guarujá Ltda., pela Portaria MVOP
nº 548, de 22 de novembro de 1960, transferida pelo
Decreto nº 89.408 de 29 de fevereiro de 1984, para
a concessionária de que trata este inciso, e renovada
pelo Decreto nº 91.088, de 12 de março de 1985 (Processo nº 50820.000079/94);
VII – Rádio Tabajara Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio Estadual Limitada, conforme Portaria MVOP nº 201, de 06 de abril
de 1960, transferida pela Portaria nº 1.107, de 29 de
setembro de 1976, para a concessionária de que trata
este inciso, e renovada pelo Decreto nº 91.011, de 27 de
fevereiro de 1985 (Processo nº 50820.000084/94);
VIII – Rede Fronteira de Comunicação Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente
à Rádio Mirador Ltda., pela Portaria MVOP nº 577, de
09 de dezembro de 1960, renovada pelo Decreto nº
91.569, de 23 de agosto de 1985, e transferida pelo Decreto de 16 de maio de 1996, para a concessionária de
que trata este inciso (Processo nº 53820.000118/94);
IX – Sociedade Rádio Difusora Eldorado Catarinense Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, outorgada
pela Portaria MVOP nº 552, de 19 de junho de 1948,
e renovada pelo Decreto nº 89.426, de 8 de março de
1984 (Processo nº 50820. 000065/94);
X – Rádio Difusora de Içara Ltda., a partir de 12 de
fevereiro de 1992, na cidade de Içara, Estado de Santa
Catarina, outorgada pelo Decreto nº 86.888, de 29 de
janeiro de 1982 (Processo nº 29106.001393/91);
XI – Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
19.809, 15 de outubro de 1945, e renovada pelo De-
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creto nº 95.999, de 2 de maio de 1988 (Processo nº
50820.000076/94);
XII – Sociedade Rádio Tubá Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Tubarão, Estado de
Santa Catarina, outorgada pela Portaria MVOP nº 640,
de 26 de setembro de 1947, e renovada pelo Decreto nº 90.348, de 23 de outubro de 1984 (Processo nº
50820.000085/94);
XIII – Rádio Emissora Portofelicense Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Porto Feliz,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 287, de 24 de abril de 1958, e renovada pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985 (Processo
nº 50830.000294/94);
XIV – Rádio Show de Igarapava Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Igarapava, Estado de
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Transmissora Igarapava Ltda., conforme Portaria MVOP nº
50, de 20 de janeiro de 1947, renovada pela Portaria nº
85, de 26 de abril de 1984, transferida pela Portaria nº
308, de 09 de maio de 1996, para a concessionária de
que trata este inciso, e autorizada a passar à condição
de concessionária em virtude de aumento de potência
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de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 53830.000666/94).
Art. 2º Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 9 de julho de 2001, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada à TV Pampa Zona Sul Ltda.,
pelo Decreto nº 92.777, de 12 de junho de 1986 (Processo nº 53790.000562/01).
Art. 3º 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. 4º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 78, DE 2005
(Nº 1.283/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da JMB Empreendimentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santa Cruz do
Capibaribe, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 1º de abril de 2002, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 14 de fevereiro de 1995, a concessão da JMB Empreendimentos Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Santa Cruz do
Capibaribe, Estado de Pernambuco.
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, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado 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 entidades 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 Jaguaquara – BA (onda média);
5 – Rádio Pouso Alto Ltda., na cidade de Piracanjuba – GO (onda média);
6 – Sociedade Difusora de Corinto Ltda., na cidade de Corinto – MG (onda média);
7 – Rede Independente de Rádio Ltda., na cidade
de Jardim – MS (onda média);
8 – Rádio Ingamar Ltda., na cidade de Marialva
– PR (onda média);
9 – Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., originariamente Rádio Nossa Senhora da Luz Ltda., na
cidade Clevelândia – PR (onda média);
10 – JMB Empreendimentos Ltda., na cidade de
Santa Cruz do Capibaribe – PE (onda média);

449

Fevereiro de 2005

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 TV 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 cidade 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 Cachoeira 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.
MC Nº 147 EM
Brasília, 25 de fevereiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
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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 serviço de radiodifusão sonora em onda media na cidade de Maceió, Estado de Alagoas (Processo nº
29650.000774/93);
• Rádio Difusora de Irecê AM Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Irecé. 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 Maia 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 serviço de radiodifusão sonora em
onda média. na cidade de Estado de Goiás (Processo nº 53670.00094/98);
• Sociedade Difusora de Corinto Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Corinto. Estado de Minas Gerais
(Processo nº 53710.001495/97);
• Rede Independente de Radio Ltda concessionária 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 serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Marialva. Estado do Paraná (Processo nº
53740.000123/96);
• Rádio Progresso de Clevelandia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
media na cidade de Clevelandia. Estado do Paraná
(Processo nº 53740.001074/96);
• J.M.B. Empreendimentos Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Estado de Pernambuco (Processo nº 53103.00008/95);
• TV Rádio Clube de Teresina S.A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
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 ci-
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dade 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 de
Grande Sul (Processo nº 53790.000258/96);
• Central São Carlos de Comunicação Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda media na cidade de São Carlos. Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.001160/98);
• 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 53830.001536/98);
• 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 serviços 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
nº53670.00019/98);
• Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., concessionária 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);
• Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Nhandeara. Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.001488/95);
• Rádio Jornal de Barretos OM Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
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média. ria cidade de Barretos. Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000175/98);
• Rádio República de Morro Agudo Ltda., concessionária 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., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Monte Azul Paulista., Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001 603/98);
• Sistema Meridional De Radiodifusão Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
media, na cidade de Votorantin. Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000234/96);
• Rádio Araguaia Ltda.. concessionária de serviço 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 53830001812/97).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida 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 furam analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos locais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias a renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto a superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 1º 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
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agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, 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
05 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 cidade de Santa Maria da Vitória. Estado da Bahia, outorgada pelo Decreto 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 06 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);
VII – Rede Independente de Rádio Ltda., a partir
de 25 de agosto de 1997, na cidade de Jardim. Estado 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 julho 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 Clevelândia. Estado
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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 06
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 (Processo nº 53103.000008/95);
XI – TV Rádio Clube de Teresina S.A., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Teresina. Estado
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. Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 78.365, de 03
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 Radiodifusão 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 renovada
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 autorizada a passar à condição
de concessionária em virtude do aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 041, de 9 de maio de 1989, do Ministério das
Comunicações (Processo nº 53830.001160/98);
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 (Processo 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);
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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
nº 83.052, 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 53 830.002 705/98);
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 TV 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 Decreto 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 53830.00l476/97);
XXIII – Rádio Icatu Ltda., a partir de 10 de novembro 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., autorizada 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 Nhandeara, Estado
de São Paulo, outorgada pela Portaria nº 194, de 12 de
fevereiro de 1976, renovada pelo Decreto 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 Barretos, 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 (Processo nº 53830.001549/97);
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XXVII – Rádio Princesa Monte Azul Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de Monte Azul
Paulista, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 96.681, de 13 de setembro de 1988 (Processo nº
53830.001603/98);
XXVIII – Sistema Meridional de Radiodifusão
Ltda., a partir de 16 de abril de 1996, na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, outorgada peta Portaria
nº 95, de 14 de abril de 1986, e autorizada a passar
à condição de concessionária em virtude do aumento de potência de sua estação transmissora, conforme 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 entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, os seguinte
serviços de radiodifusão sonora:
I – em onda tropical: Rádio Araguaia Ltda.,
a partir de 25 de abril de 1997, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, outorgada pelo Decreto nº 79.284, de 16 de fevereiro de 1972 e renovada pelo Decreto nº 96.869, de 29 de setembro de 1988 (Processo nº 53670.000455/96);
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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 Decreto nº 95.470, de 11 de dezembro
de 1987 (Processo nº 53830.001408/97).
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.
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(À Comissão de Educação – Decisão Terminativa)
Publicado no DSF em 19-2-2005

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 79, DE 2005
(N° 1.287/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Leandro Ferreira, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n° 220, de 12 de junho de 2003, que autoriza a Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Leandro Ferreira, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM N° 792, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3° do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das

Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
1 – Portaria n° 204, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e Social de Maetinga, na cidade
de Maetinga – BA;
2 – Portaria n° 216, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Social de Livramento, na cidade de Livramento – PB;
3 – Portaria n° 220, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico
e Cultural, na cidade de Leandro Ferreira – MG;
4 – Portaria n° 236, de 12 de junho de 2003 – Associacào Cultural e Comunitária de São José do Cerrito,
na cidade de São José do Cerrito – SC;
5 – Portaria n° 240, de 12 de junho de 2003 – Associação de Moradores da Comunidade Nossa Senhora
de Fátima, na cidade de Babaçulândia – TO;
6 – Portaria n° 252, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária Rádio Monte Castelo FM (ACRMCFM), na cidade de Mariano Moro – RS;
7 – Portaria n° 254, de 12 de junho de 2003 – Associação de Comunicação Comunitária América, na
cidade de Camanducaia – MG; e
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8 – Portaria n° 261, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária e Cultural de Bastos, na cidade
de Bastos – SP.
Brasília, em 23 de dezembro de 2003. – Luiz
Inãcio Lula da Silva.
MC Nº 239 EM
Brasília, 1° de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cidade de Leandro
Ferreira, Estado de Minas Gerais, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
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
n° 53710.000817/99, 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
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA N° 220, DE 12 DE JUNHO DE 2003.
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000817/99 e do Parecer/Conjur/MC n° 476/2003, resolve:
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Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária para
o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede na
Praça São Sebastião, s/n° – Centro, na cidade de Leandro Ferreira, Estado de Minas Gerais, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998 leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3° A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 19°43’03”S e longitude em
45°01’30”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° 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. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 19/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53710000817/99, protocolizado em 21-6-99.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, localidade de Leandro
Ferreira, Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, inscrita no CNPJ sob o
número 03.197.561/0001-10, no Estado de Minas
Gerais, com sede na Praça São Sebastião s/nº, Centro, cidade de Leandro Ferreira, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 16 de junho de 1999, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 7 de fevereiro de 2002, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5km entre as interessadas
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nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-21998, o Regulamento do Serviço de
Radiodiftisão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. 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 São Sebastião s/nº, Centro, na cidade de Leandro Ferreira, Estado de Minas Gerais, de
coordenadas geográﬁcas em 19º43’03”S de latitude e
45º01’30”W de longitude, consoante os dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 7-2-02.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográticas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 59, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: 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, endereço da sede e do sistema irradiante, outros dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendêneias passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
inciso II, da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, cujo cumprimento e aplicação
dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção
da entidade, tendo sido solicitada a apresentação do
projeto técnico (ﬂs. 64 a 112).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 99, ﬁrmado
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pelo engenheiro responsável, seguindo-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, conforme observa-se nas folhas 60 e 61. Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 113, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7. incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados:
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
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• nome
Associação Comunitária para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural;
• quadro diretivo
Presidente: Elder Corrêa de Freitas
Vice-Presidente Marcos Antônio de Araújo
1ª Secretária: Maria Lúcia da Silva Rabelo
2º Secretária: Maria Helena Bento Lobato
1º Tesoureiro: Juliano da Silva Pereira
2º Tesoureiro: Edilamar de Oliveira Freitas
Diretor Comunitário: Hélcio Moreira Bagni
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça São Sebastião s/nº, Centro, cidade de
Lcandro Ferreira, Estado de Minas Gerais;
• coordenadas geográﬁcas
19º43’03”S de latitude e 45º01’30”W de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 60 e 61, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 99 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53710000817/99, de 21
de junho de 1999.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Cristiane Cavalheiro Rodrigues, Relator da conclusão Jurídica, Chefe
de Serviço / SSR – Regina Aparecida Monteiro, Relator da conclusão Técnica, Chefe de Serviço / SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços
de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 80, DE 2005
(Nº 1.288, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária América
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Camanducaia, Estado
de Minas Gerais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 254, de 12 de junho de 2003, que autoriza a
Associação de Comunicação Comunitária América a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Camanducaia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 792, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 204, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e Social de Maetinga, na cidade
de Maetinga – BA;
2 – Portaria nº 216, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Social de Livramento, na cidade de Livramento – PB;
3 – Portaria nº 220, de 12 de junho de 2003 – Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico
e Cultural, na cidade de Leandro Ferreira – MG:
4 – Portaria nº 236, de 12 de junho de 2003 – Associação Cultural e Comunitária de São José do Cerrito,
na cidade de São José do Cerrito – SC;
5 – Portaria nº 240, de 12 de junho de 2003 – Associação de Moradores da Comunidade Nossa Senhora
de Fátima, na cidade de Babaçulândia – TO;
6 – Portaria nº 252 de 1º de junho de 2003 – Associação Comunitária Rádio Monte Castelo FM (ACRMCFM), na cidade de Mariano Moro – RS;
7 – Portaria nº 254, de 12 de junho de 2003 – Associação de Comunicação Comunitária América, na
cidade de Camanducaia – MG; e
8 – Portaria nº 261, de 12 de junho de – Associação Comunitária e Cultural de Bastos, na cidade
de Bastos- SP.
Brasília, 23 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 242 EM
Brasília, 1º de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
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para que a entidade Associação de Comunicação
Comunitária América, na cidade de Camanducaia,
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
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 53710.000324/01, 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
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 254, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53710.000324/01 e do Parecer/CONJUR/MC nº 475/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Comunicação
Comunitária América, com sede na Rua Guanabara,
nº 41 – Centro, na cidade de Camanducaia, Estado
de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez 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 ge-
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ográﬁcas com latitude em 22º44’59”S e longitude em
46º08’08”W, utilizando a freqüência de 107,9 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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 14/2003-DOSR/SSR/MC
Referencia: Processo nº 53710000324/01, protocolizado em 7-5-01.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Comunicação Comunitária América, local idade de Camanducaia, Estado
de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação de Comunicação Comunitária América, inscrita no CNPJ sob o numero
04.421.824/0001-96, no Estado de Minas Gerais, com
sede na Rua Guanahara nº 41, Centro, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 08 de maio de 2001,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12. do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente. baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU., de 24 de maio de 2002, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a clistãncia de 3.5 1Km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços. em
atendimento ás Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com
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petição de folha 01, bem como toda a documentação
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a legislação. 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 02/93, de 6-8-1998.
5. 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 Guanabara nº 41, Centro, na
cidade de Camanducaia, Estado de Minas Gerais, de
coordenadas geográﬁcas em 22º44’51” de latitude e
46º08’24” de longitude, consoante os dados constantes
do Aviso publicado no DOU., de 24-5-02.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 32, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: 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. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
inciso VI, da Norma 02/98. cópia do CNPI da requerente
e declaração do endereço da sede. cujo cumprimento
e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação
especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs.35 a 78).
8. Ao cumprir as exigências. foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 55, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma 02/98. em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observase nas folhas 77 e 78. Ressaltamos que nestes documentos constam 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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação especiﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente no intervalo de folhas 01 a 79, dos autos,
corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei 9612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei 9612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 02/98,
bem como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 02/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 02/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados:
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, 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, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação de Comunicação Comunitária América;
• quadro diretivo
Presidente: Paulo Gabriel de Oliveira
Secretário: Benedito Gonçalves Sobrinho
Tesoureiro: Valdinei dos Santos
Presidente do Conselho Comunitário: Laércio de Oliveira
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• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Guanabara nº 41, Centro, cidade de Camanducaia, Estado de Minas Gerais;
• coordenadas geográﬁcas
22º44’59” de latitude e 46º08’08” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 77 e 78, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 55 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação de Comunicação Comunitária América, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53710000324/01, de 7 de maio de 2001.
Brasília, 8 de maio de 2003. – Cristiane Cavalheiro Rodrigues, Relator da conclusão Jurídica – Regina
Aparecida Monteiro, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços
de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação, decisão terminativa.)

REQUERIMENTO Nº 42, DE 2005
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que
seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Justiça, para que
este providencie, no estrito prazo constitucional, os
seguintes documentos:
1) cópia de todas as comunicações e
documentos trocados entre as autoridades
brasileiras e as autoridades uruguaias em
relação ao Sr. João Arcanjo Ribeiro, tanto no
que diz respeito à sua oitiva como em relação
à sua extradição;
2) cópia, em inteiro teor, da Carta Rogatória enviada para a autoridade judicial uruguaia
com os questionamentos oriundos da CPMI do
Banestado (tanto a cópia em língua portuguesa como a versão em espanhol).
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Justiﬁcação
O Sr. João Arcanjo Ribeiro, vulgo “Comendador”,
comandou durante muitos anos organização criminosa
no Estado do Mato Grosso. Foragido do Brasil, encontra-se cumprindo pena no Uruguai, já tendo sido solicitada a sua extradição pelas autoridades brasileiras.
A CPMI do Banestado, com a colaboração da Justiça
brasileira, conseguiu comprovar o funcionamento do
esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro
que o Sr. Arcanjo comandava, utilizando-se do BankBoston como intermediário ﬁnanceiro.
O Voto em Separado apresentado por mim
na CPMI do Banestado sugeriu uma série de providências para serem tomadas pelas autoridades
brasileiras, a ﬁm de garantir o prosseguimento da
obtenção de provas contra o supracitado. Nesse contexto, torna-se essencial que o Ministro da Justiça
encaminhe o mais celeremente possível todos os
documentos solicitados neste requerimento, a ﬁm
de que o Poder Legislativo possa vir a ter a certeza
e a segurança de que suas determinações estão
sendo cumpridas, bem como permitir que a justiça
brasileira amplie o número de provas com relação
ao Sr. João Arcanjo Ribeiro.
Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2005. – Senador Antero Paes de Barros.
(À Mesa, para decisão.)

OFÍCIOS
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Indico, de acordo com o disposto no § 7º, Art. 65,
do Regimento Interno, o nome do Exmº Sr. Senador
Sérgio Zambiasi para exercer a Vice-Liderança do PTB
no Senado Federal.
Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2005. – Senador Mozarildo Cavalcanti, Líder do PTB.
OF. Nº 15/05-GLPFL
Brasília, 17 de fevereiro de 2005
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, para exercerem
a função de Vice-Líderes do Partido da Frente Liberal
– PFL, os seguintes senhores Senadores:
Demóstenes Torres
César Borges
Rodolpho Tourinho
Maria do Carmo Alves
Romeu Tuma
Jonas Pinheiro
Cordialmente, – Senador José de Agripino, Líder do PFL no Senado Federal.
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OF. nº 17/05-GLGOV
Brasília, 17 de fevereiro de 2005
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 66-A, parágrafo único do Regimento Interno do Senado Federal, indico os senadores
abaixo relacionados como vice-líderes do Governo:
1º Senadora Ideli Salvatti
2º Senador Maguito Vilela
3º Senador Romero Jucá
4º Senador Fernando Bezerra
5º Senadora Patrícia Saboya Gomes
6º Senador Marcelo Crivella
Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração e apreço. – Senador Aloizio
Mercadante, Líder do Governo.
OF.GLPMDB N° 33/2005
Brasília, 17 de fevereiro de 2005
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos senadores
que integrarão a Vice-Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro-PMDB:
Senador Maguito Vilela
Senador Hélio Costa
Senador Luiz Otávio
Senador Gerson Camata
Senador Leomar Quintanilha
Senador João Batista Motta
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Ney Suassuna,
Líder do PMDB.
Ofício n° 19/05 – LPDT
Brasília, 16 de fevereiro de 2005
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
que foram indicados para compor como titular, a Comissão Mista Especial que analisará a Emenda Constitucional n° 45, o Senador Jefferson Péres e como
suplente o Senador Juvêncio da Fonseca.
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. – Senador Osmar
Dias, Líder do PDT
AVISOS DA PRESIDÊNCIA
Designação do Senador Jefferson Peres, como
titular e do Senador Juvêncio da Fonseca como suplente, para integrarem a Comissão Especial Mista que
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analisará a Emenda Constitucional nº 45, conforme
indicação do PDT.
Os Projetos de Decreto Legislativo nos 41 a 80,
de 2005, tramitarão com prazo determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com o art. 223, § 1º, da
Constituição Federal.
Nos termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, os referidos
Projetos serão apreciados terminativamente pela Comissão de Educação, onde poderão receber emendas
pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122,
II, b, combinado com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
Terminativo, ontem, do prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno nos 799 e 1.119, de 2004.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Educação, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
Autuação, por solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do Aviso nº1, de 2005 (nº 91-SGS-TCU/2005, na
origem), que encaminha a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, cópia do Acórdão
nº 60, de 2005-TCU(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente
à auditoria em obra e implementação de infra-estrutura para uso de comunidades carentes- construção
de Centro Olímpico na cidade de Rio Branco/AC.(TC
nº004.649/2003-7)
Despacho da Presidência
A Presidência comunica ao Plenário que, em
reunião com as Lideranças de Partidos e Blocos Partidários, realizada no dia 16, estas concordaram, com
fundamento no § 1º, in ﬁne, do art. 81 do Regimento
Interno, estabelecer ajustes na representação numérica dos Partidos e Blocos Partidários nas Comissões
Permanentes da Casa, que prevalecerão até o ﬁnal da
presente Sessão Legislativa.
Conforme as indicações das Lideranças e Blocos
Partidários e os ajustes estabelecidos na referida reunião, a Presidência designa os Senadores para comporem as Comissões Permanentes da Casa.
São as seguintes as composições das Comissões Permanentes:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Está encerrada a reunião.
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(Levanta-se a reunião às 9 horas e 25
minutos.)
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BAHIA
Rodolpho Tourinho
Antonio Carlos Magalhães
César Borges
RIO DE JANEIRO
PT
Roberto Saturnino
PL
Marcelo Crivella
PMDB Sérgio Cabral
MARANHÃO
PMDB
João Alberto Souza
PFL
Edison Lobão
PFL
Rosiana Sarney
PARÁ
PMDB
Luiz Otávio
PT
Ana Júlia Carepa
PSDB
Flexa Ribeiro
PERNAMBUCO
PFL
José Jorge
PFL
Marco Maciel
PSDB
Sérgio Guerra
SÃO PAULO
PT
Eduardo Suplicy
PT
Aloizio Mercadante
PFL
Romeu Tuma
MINAS GERAIS
PL
Aelton Freitas
PSDB
Eduardo Azeredo
PMDB
Hélio Costa
GOIÁS
PMDB Maguito Vilela
PFL
Demóstenes Torres
PSDB
Lúcia Vânia
MATO GROSSO
PSDB
Antero Paes de Barros
PFL
Jonas Pinheiro
PT
Serys Slhessarenko
RIO GRANDE DO SUL
PMDB
Pedro Simon
PT
Paulo Paim
PTB
Sérgio Zambiasi
CEARÁ
PSDB
Reginaldo Duarte
PPS
Patrícia Saboya Gomes
PSDB
Tasso Jereissati
PARAÍBA
PMDB
Ney Suassuna
PFL
Efraim Morais
PMDB
José Maranhão
ESPÍRITO SANTO
PMDB
João Batista Motta
PMDB
Gerson Camata
PL
Francisco Pereira
PIAUÍ
PMDB
Alberto Silva
PFL
PFL
PFL

PFL
PMDB
PTB
PMDB
PFL
PFL
PT
PSDB
PSOL
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSB
PFL
PSDB
PDT
PSDB
PT
PDT
PT
S/partido
PT
PDT
PT
PMDB
PMDB
PT
PFL
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PSB
PMDB
PMDB
PT
PMDB
PTB
PDT
PMDB

Heráclito Fortes
Mão Santa
RIO GRANDE DO NORTE
Fernando Bezerra
Garibaldi Alves Filho
José Agripino
SANTA CATARINA
Jorge Bornhausen
Ideli Salvatti
Leonel Pavan
ALAGOAS
Heloísa Helena
Renan Calheiros
Teotônio Vilela Filho
SERGIPE
Maria do Carmo Alves
Almeida Lima
Antonio Carlos Valadares
AMAZONAS
Gilberto Miranda
Arthur Virgílio
Jefferson Peres
PARANÁ
Alvaro Dias
Flávio Arns
Osmar Dias
ACRE
Tião Viana
Geraldo Mesquita Júnior
Sibá Machado
MATO GROSSO DO SUL
Juvêncio da Fonseca
Delcídio Amaral
Ramez Tebet
DISTRITO FEDERAL
Valmir Amaral
Cristovam Buarque
Paulo Octávio
TOCANTINS
Eduardo Siqueira Campos
João Ribeiro
Leomar Quintanilha
AMAPÁ
José Sarney
João Capiberibe
Papaléo Paes
RONDÔNIA
Mário Calixto
Fátima Cleide
Valdir Raupp
RORAIMA
Mozarildo Cavalcanti
Augusto Botelho
Romero Jucá
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COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
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
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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
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
2. Ideli Salvatti
PMDB
Garibaldi Alves Filho
1. Mão Santa
Valdir Raupp
2. Luiz Otávio
PFL
Paulo Octavio
1.
João Ribeiro
2. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Eduardo Azeredo
*Vaga cedida ao PPS.
Atualizada em 30.10.2003

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
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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
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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
(vago)
(vago)
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
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
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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

Índice Onomástico

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
Leomar Quintanilha
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 Pinheiro
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
João Tenório
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 25.11.2003

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Reuniões: Quintas - Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

Índice Onomástico

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

Índice Onomástico

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)
* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003
Atualizada em 08.10.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

Índice Onomástico

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

Índice Onomástico

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

Índice Onomástico

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

Álvaro Dias
Tasso Jereissati
Arthur Virgílio
Jefferson Péres
Mozarildo Cavalcanti
Atualizada em 10.12.2003

PSDB
1. Antero Paes de Barros
2. Eduardo Azeredo
3. Leonel Pavan
PDT
1. Almeida Lima
PPS
1. Patrícia Saboya Gomes

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

Índice Onomástico

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

Índice Onomástico

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 Guerra
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte
3. João Tenório
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 25.11.2003
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

Índice Onomástico

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)

Índice Onomástico

SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC
PRESIDENTE: SENADOR NEY SUASSUNA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
(17 TITULARES E 09 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

IDELI SALVATTI-PT
SIBÁ MACHADO

SC-2171/72
AC-2184/88
ANTONIO CARLOS VALADARES-PSB SE-2201/04
MG-4018/4621
AELTON FREITAS-PL
DUCIOMAR COSTA-PTB
PA-2342/43
PMDB
NEY SUASSUNA
PB-4345/46
LUIZ OTAVIO
PA-3050/1026
GERSON CAMATA
ES-1403/3256
JOÃO ALBERTO SOUZA
MA-1411/4073
PFL
CÉSAR BORGES
BA-2212/13
EFRAIM MORAIS
PB-2421/22
JOAO RIBEIRO
TO-2163/64
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
BA-2191/92
PSDB
ARTHUR VIRGILIO
AM-1201/1301
MT-1248/1348
ANTERO PAES DE BARROS
PDT
OSMAR DIAS
PR-2124/5
PPS
MOZARILDO CAVALCANTI
RR-1160/1162
REUNIÕES: QUARTA-FEIRA, ÀS 11:30 HORAS
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935 / 3519
Fax 311-1060

1-ANA JÚLIA CAREPA-PT
2–DELCÍDIO AMARAL-PT
3-GERALDO MESQUITA JUNIOR-PSB

PA-2104/10
MS-2451/55
AC-1078/1278

1-VALMIR AMARAL
2-ROMERO JUCÁ

DF-1961/62
RR-2112/13

1-JORGE BORNHAUSEN
2- PAULO OCTAVIO

SC-4206/07
DF-2011/19

1-LEONEL PAVAN

SC-4041/4014

1-ALMEIDA LIMA

SE-1312/1427

ALA SENADOR NILO COELHO
SALA Nº 06 - telefone: 311-3254
Email: jcarvalho@senado.gov.br
ATUALIZADA EM: 26-03-04

Índice Onomástico

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
* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003
Atualizada em 08.10.2003

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

5.2) 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

Índice Onomástico

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
Leomar Quintanilha
1. Renan Calheiros
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. Patrícia Saboya Gomes
Atualizada em 05.11.2003
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3111856 Fax: 3114646
E - Mail: mariadul@senado.br

Índice Onomástico

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

Índice Onomástico

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

Índice Onomástico

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
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Notas:
1
Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.
2
Eleito Vice-Presidente em 18.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.
3
Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003.
4
Eleito na Sessão do SF de 19.3.2003.
5
Partidos pertencentes 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, formalizado em 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, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. O Senador Juvêncio da Fonseca foi designado para
essa vaga na Sessão do SF de 01.10.2003.
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 desse dia. O Senador Eurípedes Camargo (Bloco PT-DF) foi eleito para essa vaga na Sessão do SF de
03.12.2003 e deixou o exercício do mandato em 23.1.2004, em decorrência do retorno do titular.
9
Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (Bloco PL-RJ) 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 (PDT-MS) até 01.10.2003, quando foi designado, em Plenário, para a vaga do
PDT, partido ao qual se filiou em 11.09.2003.
11
Desfiliou-se do PMDB em 15.9.2003, conforme comunicação lida na Sessão do SF dessa data.
12
Vaga ocupada pelo Senador Renildo Santana (PFL-SE), no período de 19.3 a 15.9.2003. A Senadora Maria do Carmo Alves
(PFL-SE) foi eleita para essa vaga na Sessão do SF de 18.9.2003.
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
Na Sessão de 29.01.2004, foi lido o Ofício nº 039/04-GLDBAG, de 29.1.2004, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo,
comunicando o desligamento da Senadora do Partido dos Trabalhadores.
15
Desligou-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 13.04.2004.
16
O Senador Reginaldo Duarte deixou o exercício do mandato em 03.08.2004 em razão do retorno do titular, Senador Luiz Pontes
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