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Ata da 51ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 4 de maio de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Tião Viana, João Alberto Souza, Marco Maciel, Edison Lobão, Mozarildo Cavalcanti, João Batista Motta, Gilvam Borges, Eduardo Suplicy e Magno Malta
ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 64 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. Pres. nº 79/2006/CMO
Brasília, 3 de maio de 2006
Senado Federal
Assunto: Encaminhamento de sugestão de alteração do cronograma do Projeto de Lei nº 2/2006-CN
(LDO/2007).
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar,
conforme quadro abaixo, a sugestão de alteração
do calendário de tramitação do Projeto de Lei nº
2/2006-CN, que “Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2007 e dá outras
providências”(LDO/2007), apresentado na Segunda
Reunião Ordinária, realizada nesta data.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
Deputado Gilmar Machado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, aviso que passo a ler.
É lido o seguinte:

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
– Nº 395/2006, de 24 de abril último, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº
128 de 2006, do Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – As informações foram encaminhadas, em cópia, ao Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
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Sobre a mesa, ofícios de Ministros de Estado
que passo a ler.
São lidos os seguintes:
– Nº 252/2006, de 27 de abril último, do Ministro da
Ciência e Tecnologia, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 177, de 2006,
do Senador Arthur Virgílio; e
– Nº 823/2006 de 26 de abril último, do Ministro do
Trabalho e Emprego, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 127, de 2006,
do Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – As informações foram encaminhadas, em cópia, aos Requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício Número GSGC – 100/2006
Brasília, 3 de maio de 2006
Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e na oportunidade, comunicar com base no art.
39, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, que assumirei o cargo de Secretário de Estado
de Desenvolvimento de Infra-Estrutura e dos Transportes no Estado do Espírito Santo a partir de 4 de
maio de 2006.
Certo da atenção de Vossa Excelência, renovolhe meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente, – Senador Gerson Camata.
DECRETO Nº 364-S, DE 28 DE ABRIL DE 2006
O Governador do Estado do Espírito Santo, no
uso da atribuição que lhe confere o artigo 91, inciso
VI da Constituição Estadual,
Resolve:
Nomear, Gerson Camata, para exercer o cargo
de Secretário de Estado de Desenvolvimento, de Infra-Estrutura e dos Transportes.
Vitória (ES), 28 de abril de 2006. – Paulo César
Hartung Gomes, Governador do Estado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Presidência tomará as providências necessárias à convocação do Primeiro Suplente do Senador
Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Srªs e Srs. Senadores, com referência ao recurso interposto ontem, para que o Projeto de Lei do
Senado nº 296, de 2003, que altera o art. 29 da Lei
8.213, de 24 de julho de 1991, e revoga os arts. 3º,
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5º, 6º e 7º da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999,
modiﬁcando a forma de cálculo dos benefícios da Previdência Social seja discutido e votado pelo Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
No curso do dia de ontem foram retiradas três
assinaturas e apostas cinco assinaturas (art. 244 do
Regimento Interno);
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Em conseqüência do acima exposto, o recurso
preenche os requisitos constitucionais e regimentais,
e tomou o número 6.
Nessas condições, o Projeto de Lei do Senado
nº 296, de 2003, ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, c, do Regimento Interno.
É o seguinte o Recurso interposto:

4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2006

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza.
PMDB – MA) – 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, do Projeto de Lei do Senado nº
130, de 2005, de autoria do Senador José Sarney,
que autoriza o Poder Executivo a proceder o enquadramento dos servidores dos ex-Territórios nas
carreiras próprias de sua área de atividade, e sua
redistribuição para órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Tendo sido aprovada em apreciação terminativa
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
a matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza.
PMDB – MA) – Encerrou-se ontem o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nº 32, de 2006, de autoria da Senadora Serys
Slhessarenko, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para vedar a realização simultânea
de mais de três reuniões de comissões permanentes
ou temporárias.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza.
PMDB – MA) – Sobre a mesa adendo ao Parecer
nº 357, de 2006, que procede a adequações redacionais no texto do Projeto a ﬁm de compatibilizá-la
ao disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998,
que passo a ler.
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2. inserir no texto da proposição, como
§ 10 do art. 29, da Lei nº 8.213, de 1991, o
§ 1º proposto pelo projeto, uma vez que o
dispositivo não pode ocupar o lugar de outro já revogado (no caso, pela Lei nº 9.876,
1999).
Assim, o PLS nº 296, de 2003, passará a apresentar a seguinte redação:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 296, DE 2003
Altera o art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, e revoga os artigos 3º, 5º, 6º
e 7º da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de
1999, modiﬁcando a forma de cálculo dos
benefícios da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, com a redação dada pela Lei nº 9.876, de
26 de novembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
296, de 2003.

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os
últimos salários-de-contribuição dos meses
imediatamente anteriores ao do afastamento
da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis),
apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses.
..............................................................
§ 10. No caso do segurado especial, o
salário-de-benefício, que não será inferior ao
salário mínimo, contando o segurado com
menos de 24 (vinte e quatro) contribuições no
período máximo citado, consiste em 1/24 (um
vinte e quatro avos) da soma dos salários-decontribuição apurados. (NR)”

Com a ﬁnalidade de adequar o Projeto de Lei do
Senado (PLS) nº 296, de 2003, à Lei Complementar
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, cumpre proceder
às seguintes adequações ao Parecer nº 357, de 2006
(CAS):

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Ficam revogados os arts. 3º, 5º 6º e 7º da
Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999.”
Sala da Comissão,

É lido o seguinte:
ADENDO AO PARECER Nº 357, DE 2006,
Da Comissão de Assuntos Sociais

1. excluir do corpo da proposição os §§
2º, 3º, 4º e 5º do art. 29, da Lei nº 8.213, de
1991, vez que esses dispositivos não foram
alterados;
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – O Adendo ao Parecer nº 357, de 2006, que
acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 0084/2006 – SEN
Brasília, 27 de abril de 2006
Senhor Presidente,
Reﬁro-me ao Requerimento nº 107/2006, de minha autoria, aprovado pela Mesa do Senado Federal
no dia 21-3-2006, por meio do qual foi requerido ao
Ministro de Estado do Banco Central o encaminhamento de Relatório sobre “Avaliação de Conduta para
Prevenção de Lavagem de Dinheiro – Complaince”,
referente aos bancos BMG, Rural e Bank Boston; e
Relatório sobre “Classiﬁcação de Instituição Financeira – Rating”, referentes aos bancos supracitados,
a partir de 2002.
O Banco Central do Brasil – Bacen, por meio do
Aviso nº 41/BCB-Presi, de 24-4-2006, encaminhou os
Relatórios de “Rating” conforme solicitado, no entanto,
informou que a documentação referente aos Relatórios de “Compliance” não poderia ser encaminhada
haja vista conter informações protegidas por sigilo
bancário, o que exigiria o preenchimento do requisito
estabelecido no § 2º do art. 4º da Lei Complementar
nº 105/01, que assim dispõe:
“Art. 4º O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, nas áreas de
suas atribuições, e as instituições ﬁnanceiras
fornecerão ao Poder Legislativo Federal as
informações e os documentos sigilosos que,
fundamentadamente, se terem necessários ao
exercício de suas respectivas competências
constitucionais e legais.
(...)
§ 2º As solicitações de que trata este
artigo deverão ser previamente aprovadas
pelo Plenário da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal, ou do plenário de suas
respectivas comissões parlamentares de inquérito.”
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Na medida em que o Requerimento nº 107/2006
não foi submetido à aprovação do Plenário da Casa,
solicito que sejam tomadas as providências cabíveis
ao adequado encaminhamento da proposição, a ﬁm
de que o Banco Central do Brasil remeta ao Senado
Federal as informações requeridas.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo
para renovar protestos da mais alta estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – O Ofício lido será juntado ao processado do
Requerimento nº 107, de 2006, vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do art.
9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OF/GAB/I/Nº 338
Brasília, 4 de maio de 2006
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
meu nome para integrar, na qualidade de Suplente,
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destina a
apurar os crimes e outros delitos penais e civis praticados com a emigração ilegal de brasileiros para os
Estados Unidos e outros países, e assegurar os direitos
de cidadania aos brasileiros que vivem no exterior, em
substituição ao Deputado Mauro Lopes.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. – Deputado
Hermes Parcianello, Vice-Líder do PMDB.
OF. nº 292/2006
Brasília, 3 de maio de 2006
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais o Senhor Deputado Nelson Marquezelli (PTB – SP)
na qualidade de Titular e em substituição ao Senhor
Deputado José Múcio Monteiro (PTB – PE) para a Comissão Mista que analisa a Medida Provisória nº 292,
de 26 de abril de 2006, que “altera as Leis nº 9.636,
de 15 de maio de 1998, e 8.666, de 21 de junho de
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1993, os Decretos Leis nº 271, de 28 de fevereiro de
1967, 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 1.876, de
15 de julho de 1981, a Lei nº 11.124, de l6 de junho
de 2005, e dá outras providências.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração. – Deputado José
Mucio Monteiro, Líder do PTB.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, venho indicar o Senador
João Tenório para integrar, como membro suplente, a
Comissão de Assuntos Econômicos, na vaga destinada
ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

É lido o seguinte:
Ofício GLC nº 24/06
Brasília, 4 de maio de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Nos termos do § 2º do art. 4º do Regimento Comum, alterado pela Resolução nº 1, de 1995 – CN,
indico o senhor Senador Romero Jucá – PMDB/RR,
para o cargo de Vice-Líder do governo no Congresso
Nacional.
Agradeço e coloco-me à disposição de Vossa
Excelência.
Atenciosamente, – Senador Fernando Bezerra,
Líder do Governo no Congresso.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 36/06-GLPSDB
Brasília, 4 de maio de 2006
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, venho indicar o Senador João Tenório para integrar, como membro titular,
a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, na vaga
destinada ao PSDB – Partido da Social Democracia
Brasileira.

Ofício nº 37/06-GLPSDB
Brasília, 4 de maio de 2006

Ofício nº 38/06-GLPSDB
Brasília, 4 de maio de 2008
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, venho indicar o Senador Luiz Pontes para integrar, como membro titular, a
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
na vaga destinada ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Presidência designa o Sr. Senador João Tenório para compor a Comissão de Serviços de InfraEstrutura e de Assuntos Econômicos, como titular e
suplente, respectivamente, bem como o Senador Luiz
Pontes para compor a Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo, como titular, nos termos dos ofícios que acabam de ser lidos.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes
dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e remetida à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 510, DE 2006
Requer a transcrição nos Anais do
Senado Federal, do editorial publicado na
edição de 4 de maio de 2006, intitulado “A
Capitulação do Planalto”, em que é reprovada a postura do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, ao concordar em reunir-se
com o Presidente Evo Morales, da Bolívia,
hoje, 4 de maio de 2006, em Puerto Iguazu,
Argentina, sob a tutela do Presidente da
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Venezuela, para exame de expropriação, de
instalações da Petrobras na Bolívia.
Requeiro, nos termos do art. 210, II, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja transcrito,
nos Anais do Senado Federal, a íntegra do editorial
publicado hoje, dia 4 de maio de 2006, pelo jornal O
Estado de S. Paulo, em que é qualiﬁcada de capitulação do Planalto a postura considerada submissa
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no episódio
resultante da decretação de expropriação de instalações da Petrobras na Bolívia. O Presidente do Brasil,
no encaminhamento da defesa de interesses do Brasil
naquele país, na prática, submete-se – como acentua o jornal – a indevida tutela do Presidente Hugo
Chávez, da Venezuela, que, hoje, 4 de maio de 2006,
participa, em território argentino, de reunião com os
Presidentes do Brasil, da Bolívia e da Argentina, em
conduta inusitada e contrária os mínimos princípios de
soberania do Brasil.
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Requeiro, ademais, que esta moção seja levada ao conhecimento do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva.
Justiﬁcação
Pela intensidade do noticiário jornalístico, que
reﬂete as realidades do presente, o Brasil ﬁcou estupefato ontem, ao tomar conhecimento de reunião
agendada para hoje, em território argentino, na cidade de Iguazú, fronteiriça com Foz do Iguaçu, no
Brasil, destinada ao exame da questão decorrente
do decreto do Presidente Evo Morales, que expropriou as instalações da Petrobras naquele país, invadindo-as com força militar. O acontecimento, que
fere os princípios básicos que regem acordos internacionais, merece, como aparentemente ocorre,
todas as atenções do Governo, e do povo do Brasil.
E estranho, no entanto, que os entendimentos extrapolem os limites em que deveriam estar sendo
conduzidos, os do Brasil e da Bolívia. Não é, assim,
aceitável que o Presidente do Brasil se deixe capitular, ao aceitar que dos entendimentos participem
o Presidente da Venezuela, principalmente, e o Presidente da Argentina.
Por isso, proponho que seja transcrito nos Anais
o editorial publicado hoje pelo jornal O Estado de S.
Paulo, sob o título “A capitulação do Planalto”, com o
seguinte teor:
“Como se fosse a coisa mais natural
do mundo, o presidente da Venezuela, Hugo
Chávez, estará presente à reunião de hoje
em Puerto iguazu entre os dirigentes dos
países diretamente envolvidos na questão
do setor boliviano de gás e petróleo, cujas
operações foram estatizadas pelo presidente
Evo Morales – além dele, o brasileiro Luiz
Inácio Lula da Silva e o argentino Néstor
Kirchner. A reunião foi acertada às pressas,
na terça-feira, por iniciativa de Lula. Chávez
governa um país cujos interesses econômicos não foram afetados pelo ato do seu homólogo boliviano. A participação do coronel
no encontro como que institucionaliza a sua
condição de mentor de Morales, o qual, por
sua vez, assume papel equivalente ao de
menor relativamente incapaz, na terminologia jurídica brasileira.
Já de si, a transformação da Bolívia
em satélite da Venezuela, sacramentada na
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reunião dos seus presidentes, mais o ditador
Fidel Castro, em Havana, dois dias antes de
Morales assinar o decreto da nacionalização, representa um problema de vulto para
a estabilidade das relações entre os países sul-americanos. Pior ainda, porém, é a
passividade do governo brasileiro diante do
novo e preocupante cenário regional. Decerto não passou pela cabeça de ninguém
com poder de decisão, no Planalto ou no
Itamaraty, a idéia de propor que se restringisse a Lula, Morales e kirchner, como seria
lógico e pertinente, o elenco do encontro de
Puerto Iguazu. Isso não surpreende. A mansidão do Governo brasileiro ﬁcou muito mais
escancarada na reação – ou falta dela – à
decisão de Morales.
Um dia, quando o Brasil for o país amadurecido dos sonhos dos brasileiros, será estudada no Instituto Rio Branco, onde se formam
os quadros do Itamarati, como exemplo de um
tempo felizmente superado, a nota emitida pelo
Planalto anteontem, ao cabo de uma jornada
inteira de reuniões sobre a crise boliviana. A
luz do texto, uma perda de tempo. A nota proclama solenemente que o Brasil reconhece
que a nacionalização foi um ato inerente à
soberania do Governo de La Paz – como se
pudesse pairar a menor dúvida a respeito. E
promete que o Planalto agirá “com ﬁrmeza e
tranqüilidade em todos os foros, no sentido
de preservar os interesses da Petrobras”. Ou
seja, no plano diplomático, Brasília anunciou
sua capitulação perante o que seria um fato
consumado.
A nota não registra nem sequer estranheza ante a ocupação militar de um campo
explorado pela Petrobras e o fato de seu autoproclamado “irmão mais moço” não ter tido
a cortesia de avisá-lo do decreto iminente. O
ponto a que chegou o Presidente brasileiro
pode ser também avaliado pelas informações segundo as quais ele gostou de ouvir
de Morales, na conversa telefônica em que
combinaram se falar hoje, que a nacionalização “não foi um ato de hostilidade contra
o Brasil”. Mais ainda, Lula ﬁcou satisfeito em
saber que “não haverá interrupção no fornecimento de gás para o Brasil e que os preços
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serão negociados daqui para a frente”. Ah,
bom – como se diz.
Não foi por falta de aviso. A imprensa
registra que o Presidente foi aconselhado a
mostrar ﬁrmeza, publicamente, até para não
passar a impressão de que, negócios energéticos à parte, endossou a anacrônica coreograﬁa
nacionalista do vizinho, como se a insegurança jurídica disso decorrente fosse aceitável na
ordem econômica mundial da atualidade. Lula,
como se viu, preferiu manter a crista baixa, a
pretexto de que Morales não pode deixar de
vender gás ao Brasil e, assim, tudo entrará
nos eixos. A questão é outra. Nenhum outro
país que queira ser respeitado na cena global
deixaria de enfatizar que a soberania das nações com as quais se relaciona termina onde
começam as obrigações livremente assumidas
que asseguram os direitos dos seus parceiros. Esse ponto foi devidamente destacado
pelos governos da Espanha (segundo país
mais atingido por Morales), Chile e ainda pela
União Européia.
Todos empregaram a palavra desterrada de Brasília por uma tibieza próxima da
pusilanimidade – “preocupação”. Resta ver
se, “passado esse período de atordoamento”,
como declarou ontem ao Estado o ex-DiretorGeral da Agência Nacional de Petróleo (ANP)
David Zylbersztajn, o Brasil usará “todos os
mecanismos de resistência” caso, na hora da
negociação, a Bolívia adote uma “posição de
força”. Dado o retrospecto da diplomacia lulista, não convém apostar nisso.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2006. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – O Requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 511, DE 2006
Com fulcro no art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a inserção em ata de voto de
aplauso ao jornalista Alberto Dines e demais membros
de sua equipe pelos 10 anos na Internet, 8 anos na TV
e 1 ano no rádio do Observatório da Imprensa.
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Justiﬁcação
O Observatório da Imprensa estreou na internet
em abril de 1996 como um projeto do comitê gestor da
internet no Brasil, que tem como objetivo levar para o
debate público idéias, estudos, comentários, artigos e
ensaios com foco no desempenho da mídia.
A primeira edição do Observatório da Imprensa
foi para a rede na segunda quinzena de abril de 1996,
produzida com a chancela do Laboratório de Estudos
Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp e hospedada num servidor do Instituto Uniemp.
Ao escolher a designação de observatório o jornalista estava consciente de que a observação de um
fenômeno é a forma correta de nele intervir. Esta é
uma das mais fecundas iniciativas apoiadas pelo Comitê Gestor da internet. Contribui para a formação da
intelectualidade brasileira, quando se propõe a levar a
análise crítica da própria imprensa à sociedade.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2006. – Senadora Serys Slhessarenko.
REQUERIMENTO Nº 512, DE 2006
Requer Voto de Aplauso ao Arcebispo
de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, pelo
seu 72º aniversário.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao Arcebispo
de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, exemplo de decência, humildade e amor à Amazônia, pelo transcurso
de seu 72º aniversário.
Requeiro, também, que esse Voto seja levado ao
conhecimento do homenageado.
Justiﬁcação
Há pessoas especiais, cuja vida é exemplo ediﬁcante de decência. O Arcebispo de Manaus, Dom
Luiz Soares Vieira, é uma dessas personalidades e,
aos seus atributos pessoais, destaca-se seu amor
ao Amazonas e à Amazônia, onde é estimado pela
sua coerência e dignidade. O anúncio do natalício do
prelado foi feito no último domingo, dia 30 de abril de
2006, durante a Missa por ele oﬁciada na Catedral de
Manaus. Dom Luiz é sempre o oﬁciante dessa Missa
dominical, acompanhada de cânticos religiosos, com
o templo completamente lotado.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2006. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Presidência encaminhará os votos de aplauso solicitados.
Os Requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 513, DE 2006
Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da
Constituição Federal e no art. 217, combinado com
os arts. 215, inciso I, e 216, todos do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja encaminhado
ao Ministro de Estado de Minas e Energia o seguinte
pedido:
1 – remessa do Relatório conclusivo da
Aneel sobre as irregularidades nas Centrais
Elétricas de Goiás (CELG);
2 – informações atinentes ao seu processo de federalização, ainda não concluído.
Justiﬁcação
O presente requerimento tem por objetivo à obtenção de dados e informações constantes no relatório
conclusivo da Aneel sobre as irregularidades na CELG,
bem como as relativas ao seu processo de federalização, ainda inconcluso.
Não se encontram disponíveis no Senado Federal informações que lhe permitam avaliar o impacto e
o alcance das irregularidades e do processo de federalização da estatal.
O Congresso Nacional, em particular o Senado
Federal, consoante o disposto na Constituição Federal
acerca de sua competência ﬁscalizadora, entre outras,
e da plena necessidade de conhecimento de qualquer
assunto de interesse nacional, necessita ter ciência de
informações relativas aos atos do Poder Executivo, para
que possa, em tempo hábil, tomar as providências que
o caso vier a exigir.
Ciente da importância e signiﬁcado da função
ﬁscalizadora do Poder Legislativo, requeiro seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado de Minas e
Energia o presente requerimento.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2006. – Senador Maguito Vilela.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – O Requerimento que acaba de ser lido será
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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 514, DE 2006
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do item nº 12, da alínea
c, do inciso II, do art. 255, do Regimento Interno do
Senado Federal, seja encaminhado o PLS nº 296,
de 2003, de autoria do Senador Paulo Paim, que
altera o artigo 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, e revoga os artigos 3º, 5º, 6º e 7º da Lei
nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, modificando
a forma de cálculo dos benefícios da Previdência
Social, para audiência da Comissão de Assuntos
Econômicos.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2006. – Senador
Fernando Bezerra.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – O Requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos termos
do disposto no art. 255, inciso II, alínea c, item 4, do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 515, DE 2006
Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, que me ausentarei do País entre os dias 25 de maio e 4 de junho
do corrente, período em que integrarei a comitiva de
membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, em visita à República
Popular da China.
Por esse motivo, requeiro também, com base no
artigo 55, III, da Constituição Federal, e do artigo 40,
§ 1º, I, do Regimento Interno desta Casa, seja considerada como licença para que possa ausentar-me do
País o período em que estarei integrando a Delegação
Brasileira no evento supracitado.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2006. – Senador César Borges.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – O Requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação e será apreciado oportunamente.
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Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-

PARECER Nº 422, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 150, 2006
(nº 1.972, de 2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural de Comunicação Alternativa a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 150, de 2906 (nº 1.972, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação Cultural de Comunicação Alternativa a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3°, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-

bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 150, de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 150, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Cultural de
Comunicação Alternativa a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 423, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de
2006 (nº 1.478/4 2004, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Ibema, a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibema, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Geraldo Mesquita
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 152, de 2006 (nº 1.478, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Ibema a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ibema, Estado do Paraná, O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
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cionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 152, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 152, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Ibema a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibema, Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2006.

18

Maio de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO14395
2006

Sexta-feira 5

MAIO 2006
14396

Sexta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

19

Maio de 2006

20

Maio de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 424 DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 155, de
2006 (nº 1.684, de 2005, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Moradores
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e Pequenos Produtores de Rio do Antônio
– ACOMPPRA a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio do
Antônio, Estado da Bahia.
Relator: Senador César Borges
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 155, de 2006 (nº 1.684, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Moradores e Pequenos
Produtores de Rio do António – ACOMPPRA a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Rio do Antônio, Estado da Bahia. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
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e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95 de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 155, de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 155, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Moradores e Pequenos Produtores de Rio do Antônio – ACOMPPRA a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio do Antônio, Estado
da Bahia, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 425, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 160, de
2006 (nº 1.870, de 2005, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Pérola D’Oeste
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a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pérola D’Oeste, Estado
do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Geraldo Mesquita
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 160, de 2006 (nº 1.870, de 2005, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Pérola D’Oeste
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída cm conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de con-
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cessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar n°
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 160, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n° 160, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Cultural Artístico de Pérola D’Oeste
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 16 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
anos para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
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Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 426, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 162, de 2006 (nº
1.950, de 2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de
Integração Comunitária de Orizona – AICO, a
executar serviço de rádiodufusão comunitária
na cidade de Orizona, Estado de Goiás.
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) n°
162, de 2006 (n° 1.950, de 2005, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação de integração Comunitária de Orizona – AICO, a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Orizona, Estado de Goiás. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3°, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n° 162, de 2006, não eviden-
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ciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Integração
Comunitária de Orizona – AICO, a executar serviço de
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radiodifusão comunitária na cidade de Orizona, Estado
de Goiás, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-2-2002)
....................................................................................

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 427, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 163, de
2006 (nº 1.960, de 2005, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação
da Região Norte a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 163, de 2006 (nº 1.960, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação da Região
Norte a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre a Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.

Sexta-feira 5

O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
03 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 163, de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 163, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação da Região Norte a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 428 DE 2006
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 168, de
2006 (nº 1.981, de 2005, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação comunitária de Radiodifusão
do Bairro Vila Santa Branca – Sintonia FM
91,1 a executar serviço de radiodifusão co-
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munitária na cidade de Ribeirão das Neves,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado de Oliveira
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitos
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 168, de 2006 (nº 1.981, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado á aprovar o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Radiodifusão do Bairro Vila Santa Branca – Sintonia EM 91,1 a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do Art.19,
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, informa que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento. O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara
dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.
II – Análise
Conforme determina o, Regimento Interno
do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à
comissão de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa,
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de
concessão, permissão e autorização para serviços
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de radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto no Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 168, de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 168, de 2006, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos péla aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão do Bairro Vila
Santa Branca – Sintonia FM 91,1 a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão
das Neves, Estado de Minas Gerais, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados
Sala da Comissão, 18 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

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

Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 429, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 171,
de 2006 (nº 1.989, de 2005 na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Civil Filantrópica “Asilo Vila
do Sol” a executar serviço de radiodifusão
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comunitária na cidade de Fatos de Minas,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado de Oliveira
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 171, de 2006 (nº 1.989, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Civil Filantrópica “Asilo Vila do Sol” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especiﬁca na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, regulamentada pelo Decreto n° 2.615, de3
de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 171, e 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei n° 9.612,
de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 171, de 2006, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade juridicidade e técnica legislativa, opinamos péla aprovação do ato que autoriza a Associação Civil Filantrópica “Asilo Vila do Sol” a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002).
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 430, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 177,
de 2006 (nº 2.007, de 2005, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de
Radiodifusão Artístico e Cultural de São
Gonçalo do Sapucaí a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade
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de São Gonçalo do Sapucaí. Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 177, de 2006 (nº 2.007, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a’ aprovar o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Radiodifusão Artístico e Cultural de São Gonçalo do Sapucaí a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 32, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre; comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
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bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 177; de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 177, de 2006, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão Artístico e Cultural de
São Gonçalo do Sapucaí a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Gonçalo
do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 431, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de
2006 (nº 2.029, de 2005, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Diamante do Norte a exe-
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cutar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Diamante do Norte, Estado
do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Geraldo Mesquita
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 179, de 2006 (nº 2.029, de 2005, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Diamante do Norte a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Diamante do Norte, Estado do Paraná. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos tempos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivo do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de
Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão. Permissão e au-
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torização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também
sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especiﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49 XII, e 223 da Constituição. Constata-se
que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 179, de 2006. Não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 179 de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura de Diamante
do Norte a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Diamante do Norte, Estado do
Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2006.
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................

....................................................................................
SEÇÃO II
Das atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 432, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 180, de
2006 (nº 2.044, de 2005, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Agenda
– FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jaú, Estado
São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 180, de 2006 (nº 2.044, de 2005, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato
que autoriza a Associação Comunitária Agenda
– FM, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaú, Estado São Paulo. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especiﬁca na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n° 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar n°
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 180, de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei n° 9.612,
de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n° 180, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária Agenda – FM, a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jaú, Estado São Paulo, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 433, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 184, de
2006 (nº 1.463, de 2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Paranaitense
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural
a executar serviço de radiodifusão comu-
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nitária na cidade de Paranaíta, Estado de
Mato Grosso.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 184, de 2006 (nº 1.463, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação Comunitária Paranaitense para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paranaíta, Estado de Mato Grosso. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
regra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
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outorga e renovação de concessão, emissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
limagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especiﬁca na Lei nº 9.612, de 19 dei fevereiro
de 1998, regulamentada pelo Decretou nº 2.615, de 3
de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos â competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 184, de 2006, não evidenciou violação das
estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 184, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Paranaitense para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2006.
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PARECER Nº 434 DE 2006
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 186, de
2006 (nº 1.971, de 2005, na Câmara dos
Deputados), que aprova que autoriza a Associação Rádio Comunitária Atalaia de Bagé
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bagé, Estado do Rio
Grande do Sul.
Relator: Senador Sergio Zambiasi
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 186, de 2006 (nº 1.971, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado à aprovar o ato que autoriza
a Associação Rádio Comunitária Atalaia de Bagé a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49; XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi, aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
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de Educação opinar a cerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49; XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 186, de 2006, não evidenciou violação
da formalidade estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 186, de 2006, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Atalaia de Bagé a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597 de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998
A prova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 435, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 190, de
2006 (nº 2.004, de 2005, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação “Marechal Rondon” de Cam-
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pinápolis – MT a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campinápolis, Estado do Mato Grosso.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 190, de 2006 (nº 2.004, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação “Marechal Rondon” de Campinápolis
– MT a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Campinápolis, Estado do Mato Grosso. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
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e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 190, de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o Exame da documentação que acompanha o PDS nº 190, de 2006, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que autoriza a Associação
“Marechal Rondon” de Campinápolis – MT a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Campinápolis, Estado do Mato Grosso, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 abril de 2006.
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PARECER Nº 436, 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 193, de
2006 (nº 2.031, de 2005, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural
Goiás Vivo – FUNGOV para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás.
Relator: Senador Maguito Vilela
Relatora ad hoc: Senadora Lúcia Vânia
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 193; de
2006 (nº 2.031, de 2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Educativa e Cultural Goiás Vivo – FUNGOV para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na
cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência, e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV; cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
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sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciarse sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto-lei nº 236, de
28 de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende os requisitos constitucionais formais
relativos a competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional) nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípio da lei
maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 193, de 2006, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que outorga permissão à Fundação Educativa e
Cultural Goiás Vivo – FUNGOV para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Caldas
Novas Estado de Goiás, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
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legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 437, DE 2006
Da Comissão de Assuntos Econômicos,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 43, de
2005 – complementar, de autoria do Senador
Antero Paes de Barros, que estabelece que a
ﬁscalização das empresas de fomento mercantil (factoring) será feita pelo Banco Central
do Brasil e pelo Ministério Público Federal.
Relator: Senador Edison Lobão
I – Relatório
É submetido à apreciação desta Comissão o Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2005 – Complementar,
de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que estabelece que a ﬁscalização das empresas de fomento
mercantil (factoring) será feita pelo Banco Central do
Brasil e pelo Ministério Público Federal.
A proposição deﬁne, ainda, que a ﬁscalização
do Banco Central deverá estar centrada na prevenção de irregularidades que permeiam as atividades
de fomento mercantil, notadamente as relacionadas
à prática, pelo setor, de operações reservadas às instituições ﬁnanceiras.
Em sua justiﬁcação, argumenta o autor da proposta que o objetivo no projeto não é o de enquadrar
essas sociedades como instituições ﬁnanceiras, mas
sim atribuir ao Banco Central do Brasil a competência
de ﬁscalizar suas atividades, para ﬁns de evitar que
sejam utilizadas como biombo para práticas ilegais.
II – Análise
1 – Sobre a Constitucionalidade do Projeto
Inicialmente, cumpre-nos examinar alguns aspectos de constitucionalidade da matéria.
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A proposição cuida de assunto da competência
legislativa da União, e sua análise inclui-se entre as
atribuições do Congresso Nacional, conforme consta
dos arts. 22 e 48 da Carta Magna. Segundo essas disposições, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção.
do Presidente da República, dispor sobre matéria ﬁnanceira, cambial e monetária, instituições ﬁnanceiras
e suas operações, direito comercial e civil, ternas que
constituem a essência dó projeto.
Todavia, a propósito, cumpre-nos informar que a
proposição que a proposição em exame não é suscetível de iniciativa parlamentar, sob pena de inconstitucionalidade formal, já que a matéria do projeto é reservada
à iniciativa privativa do Poder Executivo Federal.
O Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2005, representa ingerência legislativa em atos típicos e privativos
da Administração Pública Federal, por conferir atribuições ao Banco Central, colidindo notoriamente com o
princípio da independência funcional e da autonomia
administrativa do Poder Executivo Federal, consagrado
no art. 61, § 1º, inciso I, alínea e, combinado com o art.
84, inciso VI, da Constituição da República.
Em relação à iniciativa reservada em favor do
Chefe do Executivo, José Afonso da Silva, em seus
Princípios do processo de formação das leis no Direito
Constitucional, pp. 115-6, nos ensina que há casos em
que se requer que a iniciativa da legislação seja assumida necessariamente pelo Governo como órgão que,
superintendendo os vários setores da administração
publica, é o único apto a cumprir a formulação política
e a redação técnica de projetos de leis, cujos ﬁns são
intimamente conexos com a atividade administrativa.
Esclarece, ainda, nas pp. 147-8 da mesma obra,
que iniciativa reservada é a que a um só dos titulares
do poder de iniciativa cabe, com exclusão de qualquer
outro titular (...) e que, neste caso, ﬁca a critério do titular da iniciativa a escolha do momento (da) regulamentação da matéria.
Assim, a Constituição Federal, ao determinar reservas do poder de iniciativa, atende à melhor posição
institucional de determinadas autoridades quanto a determinados temas. No caso sob exame, percebemos que, no
tema da organização e funcionamento de órgãos da Administração Pública Federal, é o Presidente da República a
única autoridade detentora da competência para oferecer
a peça inaugural do procedimento legislativo que deverá
culminar com a promulgação de novo texto legal.
Nessa matéria, então, temos que é ao Presidente
da República que a Constituição incumbiu de escolher
a forma de fazer, os termos em que fazer e, principalmente, o momento de fazer e se será feito, já que são
esses, sem dúvida, os grandes trunfos dados ao titular
do poder de iniciativa reservado.
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Entendemos que o projeto em análise encerra vício de iniciativa insanável, que impede venha a
prosperar durante sua tramitação nesta Casa, uma
vez que a matéria se inclui na área da competência
privativa do Presidente da República, de que trata o
§ 1º do art. 61, combinado com o art. 84, inciso VI, da
Constituição Federal.
2 – Sobre o mérito
Factoring ou atividade de fomento mercantil é
a prestação de serviços conjugada com a aquisição
de créditos de empresas, resultantes de suas vendas
mercantis ou de prestação de serviços, realizadas a
prazo. As empresas que exercem essas atividades
são sociedades de fomento mercantil, registradas e
arquivadas nas Juntas Comerciais.
Por envolver a prestação de serviços e a compra
de créditos (direitos) de empresas, resultantes de suas
vendas mercantis a prazo, essas atividades, aliás, como
todas as demais de natureza econômico-ﬁnanceira, estão
sujeitas a toda uma série de práticas irregulares, envolvendo agiotas, compradores de cheque, praticantes de
agiotagem ﬁnanceira, intermediação de títulos do mercado
ﬁnanceiro, práticas que o autor do projeto prevê sejam
restringidas por ﬁscalização do Banco Central.
Ressalte-se, todavia, que a própria legislação brasileira, Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe
sobre o crime de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores, já obriga empresas que transacionam,
em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores
mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo
passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar
o limite ﬁxado pelas autoridades competentes, a repassar ao Governo informações referentes a operações
que indiquem atividades ilícitas, realizadas para lavar
o dinheiro. As empresas de factoring estão sujeitas
a essas disposições legais. Toda operação feita em
dinheiro vivo com valores acima de R$10 mil ou feita
em nome de empresas situadas em paraísos ﬁscais,
ou por intermédio de instituições bancárias, por exemplo, deve ser comunicado ao Conselho de Controle de
Atividade Financeira (COAF), órgão do Ministério da
Fazenda responsável pela ﬁscalização.
E essa ﬁscalização, que também recai sobre as
empresas de factoring, como enfatizado, envolve troca
de informações com o Banco Central, o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), a Receita Federal, a Polícia Federal, a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), a Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP) e o Ministério Público.
Por outro lado, é bem verdade que contribui para
a ocorrência dessas irregularidades a própria dispersão legal que trata das atividades de fomento mercantil no País. Não nos parece, entretanto, que essas
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irregularidades seriam contidas pela simples atribuição de competência ﬁscalizadora ao Banco Central
sobre o setor.
Com efeito, as próprias discussões levadas a
efeito no Congresso Nacional sobre as atividades de
fomento mercantil apontam para a condensação da
legislação que, direta ou indiretamente, regulam o setor, como o procedimento mais adequado e pertinente à regularização e consolidação das atividades de
fomento mercantil. Nessa direção, é ilustrativo o PLS
nº 230, de 1995, tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
À semelhança da maioria das proposições que
tramitam nesta Casa, há o entendimento, na literatura
que trata da matéria, de que as operações praticadas
pelas empresas de factoring têm características tipicamente mercantis, e não ﬁnanceiras.
Esse entendimento se reflete, ademais, em
atos administrativos normativos, (como o Cosit nº
51, de 28-9-94, da Receita Federal, a Circular nº
1.359, de 30-9-88, do Banco Central, a Resolução
nº 2.144, de 22-8-95, do CMN), e na própria legislação (Leis n os 9.249/95, 8.981/95 e 9.430/96).
Esses normativos deﬁnem a atividade de factoring como prestação de serviços ou de alavancagem
mercadológica, ou de seleção e avaliação de riscos,
ou de acompanhamento de contas a receber e a pagar, conjugada com a, compra de créditos (direitos) de
suas empresas-cliente resultantes das vendas mercantis por elas efetuadas ou resultantes da prestação de
serviços por elas efetuadas.
Em particular, o Banco Central, em suas normas,
já determinou que as empresas de factoring não são
instituições ﬁnanceiras, e que seus contratos sujeitamse às normas do regime geral.
Note-se, assim, que nenhuma dessas atividades
se confunde com a atividade típica de instituição ﬁnanceira. Daí, a inoportunidade em sujeitar sua ﬁscalização
ao Banco Central, notadamente num momento onde é
questionada a própria eﬁcácia do Banco Central como
órgão ﬁscalizador das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, e é colocada a discussão
sobre a reserva de sua competência como instituição
orientada exclusivamente para a garantia da estabilidade monetária.
Com efeito, é traço distintivo e fundamental entre
factoring e atividade bancária o denominado direito de
regresso, na hipótese de inadimplemento do devedor.
Na empresa de factoring, o factor assume os riscos
da cobrança e, eventualmente, da insolvência do devedor, recebendo uma remuneração ou comissão, ou
fazendo a compra dos créditos com redução em relação ao valor dos mesmos. Tal preceito é consagrado
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inclusive por nossos tribunais, que sistematicamente
consideram e entendem ser incabível o direito de regresso nessa atividade, uma vez que a transferência
de crédito envolvida se dá de forma deﬁnitiva. Assim,
não se pode e não se deve caracterizar o factoring
como uma atividade ﬁnanceira. Suas atividades não
se identiﬁcam com as típicas de uma instituição ﬁnanceira, conforme descritas no art. 17 da Lei nº 4.595, de
1964. E, portanto, não são passíveis de ﬁscalização,
em tese, pelo Banco Central.
Entretanto, como acima enfatizado, não signiﬁca
essa distinção conceitual que as empresas de factoring ﬁquem à margem da atuação do Banco Central:
como qualquer empresa, ou pessoa física, que não
estiver autorizado a funcionar pelo Bacen, mas exerça
atividades típicas e privativas de instituições ﬁnanceiras, está sujeita às penalidades previstas no art. 44, §
7º, da Lei nº 4.595/64, e no art. 16 da Lei nº 7.492/86.
Neste caso, o Bacen tem competência legal para punir
todos quantos praticam operações com características
daquelas privativas das instituições ﬁnanceiras.
A propósito, vem-se formando a jurisprudência
de que as operações de factoring, embora incorporem, atividades próximas da posição de ﬁnanciamento,
não se caracterizam como aquelas que são típicas das
instituições ﬁnanceiras, conforme regulação do Banco
Central. Sua função é, tipicamente, de fomento, a despeito da inexistência de regulamentação legal, especíﬁca sobre a matéria. A ausência ou impossibilidade do
instituto do direito de regresso, (a isenção do faturado/cedente do crédito da responsabilidade de pagar o
crédito cedido caso o comprador das mercadorias não
o faça), enquadra o factoring como uma operação de
risco, portanto especulativa, e não uma operação de
crédito, como são as operações bancárias.
Aliás, esse entendimento vem sendo reaﬁrmado pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive quando
do julgamento de ações relativas aos juros cobrados
nessas atividades: em diversas ações referentes aos
juros cobrados em operações realizadas por empresas
de factoring, esse Tribunal não tem aceitado a prática
de juros de mercado, mas sim os deﬁnidos e limitados
pela Lei da Usura, aplicáveis aos contratos e demais
atividades desenvolvidas por instituições não-integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Concluímos, assim, que o factoring não tem vinculação com o sistema ﬁnanceiro, apesar de sua proximidade com o instituto do desconto bancário, sendo
sua atividade de caráter mercantil (ou comercial).
Dessa forma, enquanto não forem regulados por
lei especíﬁca a constituição, o registro, o funcionamento
e a ﬁscalização e o controle das atividades de factoring, consideramos inadequada a nova atribuição de
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função ﬁscalizadora ao Banco Central, como previsto
no Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2005 – Complementar. Somente quando no efetivo exercício de suas
atividades comerciais se veriﬁcar sua interveniência
em atividades ﬁnanceiras não autorizadas, e privativas de instituições ﬁnanceiras, então, sim, caberá ao
Banco Central agir na forma da lei. E, assim, já o faz.
Empresa de factoring com práticas de atividades ir-
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regulares não pode e não deve ser confundida com o
instituto do factoring.
III – Voto
Em face ao exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2005 – Complementar.
Sala das Sessões,
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, Telecomunicações e radiodifusão;
V – serviço postal;
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e
garantias dos metais;
VII – política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
VIII – comércio exterior e interestadual;
IX – diretrizes da política nacional de transportes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, ﬂuvial
marítima, aérea e aeroespacial;
XI – trânsito e transporte;
XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia:
XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV – populações indígenas;
XV – emigração e imigração, entrada, extradição
e expulsão de estrangeiros;
XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercido de proﬁssões;
XVII – organização judiciária, do Ministério Público
da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVIII – sistema estatístico, sistema cartográﬁco
e de geologia nacionais;
XIX – sistemas de poupança, captação e garantia
da poupança popular;
XX – sistemas de consórcios e sorteios;
XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das
polícias militares e corpos de bombeiros militares;
XXII – competência da policia federal e das policias rodoviária e ferroviária federais;
XXIII – seguridade social;
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
XXV – registros públicos;
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XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e contratação,
em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas
e sociedades de economia mista, nos termos do art.
173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
XXIX – propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões especiﬁcas
das matérias relacionadas neste artigo.
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especiﬁcado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
II – Plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, divida pública
e emissões de curso forçado;
III – ﬁxação e modiﬁcação do eletivo das Forças
Armadas:
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V – limites do Território nacional, espaço aéreo
e marítimo e bens do domínio da União;
VI – incorporação, submissão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
VII – transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União
e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito
Federal;
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
XII – telecomunicações e radiodifusão;
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XIII – matéria ﬁnanceira, cambial e monetária,
instituições ﬁnanceiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e montante da divida mobiliária federal.
XV – ﬁxação do subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem
os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I; (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 41. 1912-2003)
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I – ﬁxem ou modiﬁquem os efetivos das Forças
Armadas;
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios:
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
32, de 1998)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
....................................................................................
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
....................................................................................
VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
a) organização e funcionamento da administração
federal, quando não implicar aumento de despesa nem
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criação ou extinção de órgãos públicos: (Incluída pela
Emenda Constitucional nº 22, de 2001)
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 22,
de 2001)
....................................................................................
LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias,
Cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 17. Consideram-se instituições ﬁnanceiras,
para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas
jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação
ou aplicação de recursos ﬁnanceiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da
legislação em vigor, equiparam-se às instituições ﬁnanceiras as pessoas físicas que exerçam qualquer
das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.
....................................................................................
Art. 44. As infrações aos dispositivos desta lei sujeitam as instituições ﬁnanceiras, seus diretores, membros de conselhos administrativos, ﬁscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
....................................................................................
§ 7º Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que
atuem como instituição ﬁnanceira, sem estar devidamente autorizadas pelo Banco Central da República
do Brasil, ﬁcam sujeitas à multa referida reste artigo
e detenção de 1 a 2 anos, ﬁcando a esta sujeitos,
quando pessoa jurídica, seus diretores e administradores.
....................................................................................
LEI Nº 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986
Deﬁne os crimes contra o sistema ﬁnanceiro nacional, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou
com autorização obtida mediante declaração (Vetado)
falsa, instituição ﬁnanceira, inclusive de distribuição de
valores mobiliários ou de câmbio:
Pena – Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos,
e multa.
....................................................................................
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LEI Nº 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Altera a legislação tributária Federal
e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da
contribuição social sobre o lucro líquido,
e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a legislação tributária
federal, as contribuições para a seguridade
social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre os crimes de “lavagem”
ou ocultação de bens, direitos e valores; a
prevenção da utilização do sistema ﬁnanceiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências.
....................................................................................
PARECERES NºS 438 E 439, DE 2006
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
218, de 2004, de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que altera a redação do
art. 40 da Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, para vedar a cessão ou transferência
de atletas proﬁssionais para o exterior nas
condições que especiﬁca.
Parecer nº 438, de 2006
(Da Comissão de Assuntos Sociais)
Relatora: Senadora Íris de Araújo
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Lei do Senado nº 218,
de 2004, de autoria do eminente Senador Rodolpho
Tourinho, que altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, visando a instituir norma que vede a cessão ou
transferência de atletas proﬁssionais para o exterior
nas condições que especiﬁca.
A alteração proposta tem como objetivo acrescentar parágrafo ao art. 40 da supracitada lei, deter-
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minando que ﬁca proibida acessão ou transferência
de atleta para entidade desportiva estrangeira inscrito
em qualquer campeonato em andamento, com tanto
que seja reconhecido pela Confederação Brasileira de
Futebol (CBF).
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – Análise
É importante ressaltar que a Lei a ser alterada
(conhecida como “Lei Pelé”) diz respeito essencialmente
a normas relacionadas ao futebol, esporte considerado
a grande paixão nacional, o que lhe garante enorme
importância para a nossa sociedade.
Como enfatiza o eminente Senador na justiﬁcação de sua proposta, o reconhecimento internacional
dos atletas nacionais nos últimos 20 anos tem resultado em um grande êxodo dos principais jogadores
para os diversos países em que se pratica o esporte,
possuidores de mercados mais atraentes do ponto de
vista econômico. Tal situação, característica da própria
globalização da economia, é inevitável.
Entretanto, a saída de jogadores dos principais
clubes durante o transcurso de campeonatos tem prejudicado sobremaneira a qualidade das competições,
bem como o interesse dos torcedores. Ora, após a inscrição de um jogador em um campeonato, ﬁxam-se as
regras para que o mesmo possa desenvolver-se em
condições de atratividade e competitividade. Destarte,
existe um prejuízo efetivo à qualidade das competições
quando jogadores são negociados antes do encerramento das competições das quais participam.
Da mesma forma que a recente implementação
do Estatuto do Torcedor signiﬁcou um avanço na qualidade das competições futebolísticas nacionais, é fundamental avançar no aprimoramento dos instrumentos legais que regulamentam o funcionamento dessa
prática esportiva em nosso País, a ﬁm de impedir que
ocorra a desestruturação das instituições responsáveis
pela formação dos atletas.
Assim, observa-se que a proposição ora sob
análise, inegavelmente, apresenta inúmeros pontos
positivos que contribuirão para a melhoria da qualidade
das competições nacionais e o respeito ao interesse
dos torcedores.
III – Voto
Portanto, diante do relevante mérito da proposição em análise, e não existindo óbices de natureza
regimental, legal ou constitucional, voto pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 218, de 2004, nos
termos em que foi apresentado.
Sala da Comissão,
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PARECER Nº 439, DE 2006
(Da Comissão de Educação)
Relator: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Trata-se do Projeto de Lei do Senado nº 218,
de 2004, de autoria do eminente Senador Rodolpho Tourinho, que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, visando a instituir norma que vede
a cessão ou transferência de atletas profissionais
para o exterior nas condições que especifica. Em
20 de outubro deste ano, o presente projeto foi
aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, com
parecer Favorável di Senadora Íris de Araújo, cabendo agora a esta Comissão deliberar sobre a
supracitada matéria.
A alteração proposta visa acrescentar parágrafo ao art. 40 da supracitada lei, determinando
que ﬁca proibida a cessão ou transferência de atleta para entidade desportiva estrangeira inscrito em
qualquer campeonato em andamento, contanto que
seja reconhecido pela Confederação Brasileira de
Futebol (CBF).
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
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andamento, tem prejudicado, de maneira bastante forte,
qualidade das competições, bem como o interesse dos
torcedores. Ora, após a inscrição de um jogador em
um campeonato, ﬁxam-se as regras para que o mesmo
possa desenvolver-se em condições de atratividade
e competitividade. Assim, existe um prejuízo efetivo
à qualidade das competições quando jogadores são
negociados antes do encerramento das competições
das quais participam.
Não podemos deixar de destacar que todo o marco regulatório do futebol brasileiro tem sido modiﬁcado,
nos últimos anos, como conseqüência das investigações conduzidas pelo Congresso Nacional durante os
anos de 2000 e 2001, particularmente pela chamada
“CPI do Futebol” do Senado Federal, a qual foi presidida pelo eminente Senador Alvaro Dias.
Assim, como subproduto direto dessas investigações, foram feitas uma série de modiﬁcações
na “Lei Pelé” que garantiram maior estabilidade aos
clubes de futebol, ao mesmo tempo em que a implementação do Estatuto do Torcedor signiﬁcou um
avanço na qualidade das competições futebolísticas
nacionais.
Do ponto de vista especiﬁco do interesse desta
Comissão, é importante destacar que a manutenção
dos atletas jovens em competições nacionais consti-

II – Análise

tui-se em estímulo para o aprimoramento do esporte,
inﬂuenciando novos talentos.

Deve-se destacar que a lei a ser alterada (conhecida como “Lei Pelé”) diz respeito essencialmente a normas relacionadas ao futebol, esporte que se
constitui em traço cultural básico de nossa sociedade,
o que lhe garante enorme importância.
O eminente Senador Rodolpho Tourinho enfatiza na justiﬁcação de sua proposta, que o reconhecimento internacional dos atletas nacionais, nos
últimos 20 anos tem resultado em um grande êxodo
dos principais jogadores para os países em que se
pratica o esporte, possuidores de mercados mais
atraentes do ponto de vista econômico. Tal situação,
característica da própria globalização da economia,
é inevitável.
A saída de jogadores dos principais clubes, durante a fase em que os campeonatos ainda estão em

Dessa maneira, observa-se que a proposição
ora sob análises, inegavelmente, apresenta inúmeros
pontos positivos que contribuirão para a melhoria da
qualidade das competições nacionais e o respeito ao
interesse dos torcedores.
III – Voto
Portanto, diante do relevante mérito da proposição em análise, e não existindo óbices de natureza
regimental, legal ou constitucional, voto pela aprovação do Projeto de Lei Senado nº 218, de 2004, nos
termos em que foi apresentado.
Sala da Comissão, 7 de março de 2006.
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Ofício nº CE-17/2006
Brasília, 7 de março de 2006
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta comissão deliberou, em caráter terminativo,
em reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 218, de 2004, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Rodolpho
Tourinho que, “Altera a redução do artigo 40 da Lei nº
9.615, de 24 de março de 1998, para vedar a cessão
ou transferência de atletas proﬁssionais para o exterior
nas condições que especiﬁca”.
Atenciosamente, Senador Gerson Camata, Presidente da Comissão de Educação.
PARECER Nº 440, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 160, de 2004,
de autoria do Senador Augusto Botelho,
que altera a Lei nº 8.670, de 30 de junho de
1993, que dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais e dá
outras providências.
Relator: Senador José Maranhão
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 160, de
2004, de autoria do Senador Augusto Botelho, insere o Município de Boa Vista, no Estado de Roraima,
na relação constante art. 2º da Lei nº 8.670, de 1993,
a qual dispõe sobre a criação de escolas técnicas e
agrotécnicas federais.
O projeto estabelece, ainda, que cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas necessárias
para a execução do disposto na lei a ser instituída, e
que as respectivas despesas correrão por conta dos
recursos orçamentários destinados ao Ministério da
Educação.
Na justiﬁcação o autor enfatiza as características
e a importância da economia agrícola de Boa Vista,
que necessita de mão-de-obra especializada e qualiﬁcada para atuar no setor e promover o desenvolvimento da região.
A proposição tem decisão terminativa desta Comissão e a ela não foram apresentadas emendas.

O Brasil possui terras férteis em abundância e
sua população dá provas concretas de sua grande capacidade de trabalho. No entanto, o potencial de desenvolvimento nacional permanece em grande parte
comprometido pela escassez de formação educacional
e proﬁssional adequada.
De acordo com a Lei nº 9.394, de 1996, conhecida
como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
a educação proﬁssional pode ser oferecida de forma
integrada com o ensino regular ou mesmo desenvolvida em diferentes estratégias de educação continuada,
inclusive no ambiente de trabalho (art. 40). Para muitos
jovens que cursam o ensino fundamental ou o ensino
médio, ou, ainda que concluíram a educação básica,
particularmente os oriundos de famílias de baixa renda, a universidade constitui um sonho distante e os
cursos de educação proﬁssional representam valiosa
oportunidade de qualiﬁcação para sua inserção no
mercado de trabalho.
Uma das formas de democratizar o acesso à
educação proﬁssional é representada pela expansão
da rede federal de escolas agrotécnicas, que notoriamente desenvolvem, em diversos municípios, ações de
grande valor na formação de recursos humanos para
o trabalho na economia rural.
Conforme aponta o Autor do projeto, em sua
justiﬁcação, Boa Vista é o principal pólo irradiador de
desenvolvimento de Roraima. Desse modo, a criação
de uma escola agrotécnica federal no Município beneﬁciaria todo o Estado.
Essa escola, sustenta ainda o Autor do PLS,
deve disseminar o uso de novas tecnologias, instituir
uma visão inovadora de produção e trabalho, bem
como ajudar os trabalhadores e produtores rurais a
aumentar sua renda, a ocupar nichos de mercado, a
deixar de lado a economia de subsistência e o abandono da terra.
Como se pode perceber, é grande o alcance social da iniciativa, o que nos leva a acolher a idéia da
criação da nova escola agrotécnica federal.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 160, de 2004.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
....................................................................................
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 40. A educação proﬁssional será desenvolvida
em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. (Regulamento)
....................................................................................
Of. nº CE-30/2006
Brasília, 21 de março de 2006
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, em reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 160, de 2004, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Augusto
Botelho que, “Altera a Lei nº 8.670, de 30 de junho de
1993, que dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas
e Agrotécnicas Federais, e dá outras providências”.
Atenciosamente. – Senador Gerson Camata,
Presidente da Comissão de Educação.
PARECER Nº 441, DE 2006
Da Comissão de Assuntos Econômicos,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 358, de
2004 – Complementar, de autoria do Senador
Paulo Paim, que altera a Lei Complementar nº
110, de 29 de junho de 2001, que autoriza antecipação do pagamento do complemento de
atualização monetária em contas vinculados
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e dá outras providências.
Relator: Senador Pedro Simon
I – Relatório
A Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de
2001, autorizou o crédito nas contas vinculadas do
FGTS dos complementos de atualização monetária
decorrentes dos Planos Econômicos Verão e Collor I.
Tal crédito, no entanto, tem sido realizado dom abatimentos e prazos diferenciados, de acordo com seu
respectivo valor. Assim, trabalhadores com créditos
superiores a R$5 mil ainda estão com parcelamento
semestral em curso, o qual pode chegar, no caso de
créditos superiores a R$8 mil, até janeiro de 2007.

Sexta-feira 5

O Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2004 – Complementar, de autoria do ilustre Senador Paulo Paim, ﬂexibiliza o cronograma de pagamento do crédito em questão.
Estabelece que, desde que haja disponibilidade ﬁnanceira,
tal cronograma poderá ser antecipado, a critério do Conselho Curador do FGTS, respeitada a seguinte ordem de
prioridade para seleção dos contemplados:
(a) trabalhadores em situação de desemprego involuntário;
(b) trabalhadores com necessidades prementes de assistência médica;
(c) outros, conforme prioridades a serem
estabelecidas pelo Conselho.
Nos dois últimos, casos, o projeto prevê que o
Conselho Curador disciplinará a matéria de forma a beneﬁciar os trabalhadores de baixa renda e a preservar
o equilíbrio ﬁnanceiro do Fundo de Garantia.
O projeto de lei estabelece ainda que caberá à Caixa Econômica Federal (CEF) publicar, trimestralmente,
quadro consolidado da situação ﬁnanceira do FGTS.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
II – Análise
Não há dúvida de que as taxas de desemprego
no Brasil são elevadíssimas, situando-se em torno de
11% da População Economicamente Ativa (PEA), o
que indica a existência de milhões de brasileiros atingidos pelas mazelas decorrentes da falta de trabalho.
Entretanto, não deve haver, entre esses trabalhadores
desempregados, muitos com créditos do FGTS ainda
não recebidos integralmente. Isso, porque os trabalhadores demitidos sem justa causa podem sacar,
em uma única parcela e juntamente com o restante
dos recursos acumulados em sua conta vinculada,
o crédito decorrente dos complementos de atualização monetária referentes aos Planos Econômicos. Tal
permissão é dada pelo art. 8º da Lei Complementar
nº 110, que prevê que a movimentação da conta vinculada no que se refere ao crédito do complemento
de atualização monetária, deve observar as condições
usuais de saque previstas no art. 20 da Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990.
Constata-se, assim, que o saque antecipado
quando o trabalhador está em situação de desemprego involuntário já existe. A única novidade trazida pelo
projeto de lei seria a inclusão do trabalhador que pede
demissão e daquele demitido por justa causa (o art. 20
da Lei nº 8.036/90 só prevê o saque para o trabalhador
demitido sem justa causa). No primeiro caso, é razoável
pressupor que o trabalhador que pede demissão tem
em perspectiva outra renda provavelmente maior que
a anterior. No segundo, cabe considerar que o trabalhador demitido por justa causa não deve ter seu mau
comportamento “premiado”. Desse modo, o bom senso
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indica que os dois tipos adicionais de situações geradoras de desemprego não devem ser contemplados
para efeito de saque antecipado de recursos.
Restam, então, as hipóteses relacionadas aos
trabalhadores com necessidades prementes de assistência médica e outras, conforme prioridades estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS. Essas hipóteses
estão condicionadas a disciplinamento do Conselho, de
forma a beneﬁciar os trabalhadores de baixa renda e a
preservar o equilíbrio ﬁnanceiro dó Fundo. Assim, não
há porque rejeitá-las. Pelo contrário. Há que se apoiar
iniciativas de ﬂexibilizar, sob o crivo do Conselho Curador – instância tripartite representante da sociedade
civil -, as condições para saque dos complementos de
atualização em questão. Aﬁnal, não é justo que, resguardado o equilíbrio do Fundo de Garantia, pessoas
em diﬁculdades efetivas não possam utilizar os recursos em questão, tão fundamentais para amenizar suas
difíceis situações pessoais e familiares.
Cabe agregar que a Lei nº 10.936, de 12 de
agosto de 2004, de iniciativa do Poder Executivo, já
concede condições mais favoráveis de saque do que
as estabelecidas inicialmente. Diminuiu de 70 para
60 anos a idade mínima para fazer jus ao crédito do
complemento de atualização monetária em uma única
parcela (vale lembrar que a regra geral é o parcelamento). Além disso, incluiu nova situação passível de
crédito do complemento em parecia única: beneﬁciário
de titular de conta do FGTS falecido.
Ou seja, o próprio Governo Federal está ciente da
necessidade de adiantar o pagamento dos créditos em
questão, principalmente porque sabe que, além de beneﬁciar o trabalhador e seus dependentes, tal iniciativa
representa importante injeção de recursos na economia
nacional, estimulando, assim, o imprescindível crescimento econômico reclamado por toda a Nação.
Adicione-se que, na exposição de motivos relativa
à medida provisória que deu origem à Lei nº 10.936,
de 2004 (MPV 185/04), o Poder Executivo informou
haver folga de recursos para antecipações. Além disso, dados da CEF e do Conselho Curador do FGTS,
pertinentes a meados de 2004, apontam condições
favoráveis para comportar o desembolso dos valores
a serem liberados em função das antecipações propostas pelo projeto de lei em análise.
Isso ocorre porque o cronograma para pagamento da correção do FGTS foi traçado sob um cenário
mais restritivo do que aquele que se conﬁrmou. A Taxa
SELIC, que remunera as aplicações das disponibilidades do Fundo, ﬁcou muito acima da projetada entre os
anos de 2001 e 2004. De acordo com dados da CEF,
as taxas projetadas eram as seguintes: 15%, 13%, 11%
e 10%. No entanto, as observadas corresponderam a
17,5% (a partir de julho, data do acordo), 19,1%, 23,4%
e 16,2% (até maio de 2004). Assim, apenas com as
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diferenças observadas, o Fundo de Garantia teve um
ganho extra de R$6,5 bilhões.
Entretanto, no que concerne à proposta de obrigatoriedade de publicação trimestral do quadro consolidado da situação ﬁnanceira do FGTS, cumpre
observar que a Caixa já remete, mensalmente, ao
Conselho Curador do FGTS e a todos os seus membros, o balancete e as demonstrações contábeis do
Fundo. Logo, julgo atendida a reivindicação de dar a
maior publicidade possível ao uso dos recursos, que
são dos trabalhadores. De forma que proponho a supressão deste dispositivo.
Por ﬁm, com relação à adequação ﬁnanceira e
orçamentária da proposição, inexistem obstáculos. Ela
não implicará geração de despesas orçamentárias,
uma vez que os valores a serem disponibilizados aos
trabalhadores serão provenientes, exclusivamente, de
recursos alocados no FGTS.
III – Voto
Em vista das considerações apresentadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 358, de 2004
– Complementar, nos termos do seguinte:
EMENDA Nº 1-CAE (Substitutivo)
Altera a Lei Complementar nº 110, de
29 de junho de 2001, que autoriza antecipação do pagamento do complemento de atualização monetária nas contas vinculadas
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e dá outras providências.
Art. 1º A Lei Complementar nº 110, de 29 de junho
de 2001, passa a viger com as seguintes alterações:
“Art 6º ...................................................
..............................................................
§ 8º O cronograma de pagamento de que
trata o inciso II do caput deste artigo poderá, em alguns casos e a critério do Conselho
Curador do FGTS, ser antecipado, tendo em
vista a existência de disponibilidade ﬁnanceira
e respeitada a seguinte ordem de prioridade
para seleção dos contemplados:
I – trabalhadores com necessidades prementes de assistência médica;
II – outros, conforme prioridades a serem estabelecidas pelo Conselho Curador
do FGTS.
§ 9º O Conselho Curador disciplinará o
disposto no parágrafo anterior, visando a beneﬁciar os trabalhadores de baixa renda e preservar o equilíbrio ﬁnanceiro do FGTS.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 11 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI COMPLEMENTAR Nº 110,
DE 29 DE JUNHO DE 2001
Institui contribuições sociais, autoriza
créditos de complementos de atualização
monetária em contas vinculadas do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 8º A movimentação da conta vinculada, no
que se refere ao crédito do complemento de atualização
monetária, observará as condições previstas no art. 20
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, inclusive nos
casos em que o direito do titular à movimentação da
conta tenha sido implementado em data anterior à da
publicação desta Lei Complementar.
....................................................................................
LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS
poderá ser movimentada nas seguintes situações:
I – despedida sem justa causa, inclusive a indireta,
de culpa recíproca e de força maior, comprovada com
pagamento dos valores de que trata o art. 18;
I – despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada
com o depósito dos valores de que trata o artigo 18.
(Redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997) (Vide Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)
II – extinção total da empresa, fechamento de
quaisquer de seus estabelecimentos, ﬁliais ou agências, supressão de parte de suas atividades, ou ainda falecimento do empregador individual sempre que
qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita
da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão
judicial transitada em julgado; (Vide Medida Provisória
nº 2.164-41, de 2001)
III – aposentadoria concedida pela Previdência
Social;
IV – falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse ﬁm habilitadas
perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da
conta vinculada os seus sucessores previstos na lei
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civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou
arrolamento;
V – pagamento de parte das prestações decorrentes de ﬁnanciamento habitacional concedido no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho, sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80
(oitenta) por cento do montante da prestação;
VI – liquidação ou amortização extraordinária do
saldo devedor de ﬁnanciamento imobiliário, observadas
as condições estabelecidas pelo Conselho Curador,
dentre elas a de que o ﬁnanciamento seja concedido
no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois)
anos para cada movimentação;
VII – pagamento total ou parcial do preço da
aquisição de moradia própria, observadas as seguintes condições:
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de
3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;
b) seja a operação ﬁnanciável nas condições vigentes para o SFH;
VIII – quando permanecer 3 (três) anos ininterruptos, a vigência desta lei, sem crédito de depósito;
VIII – quando o trabalhador permanecer três anos
ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do
regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser
efetuado a partir do mês de aniversário do titular da
conta. (Redação dada pela Lei nº 8.678, de 1993)
IX – extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei
nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
X – suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada
por declaração do sindicato representativo da categoria proﬁssional.
XI – quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for acometido de neoplasia maligna. (Incluído pela Lei nº 8.922, de 1994)
XII – aplicação em quotas de Fundos Mútuos
de Privatização, regidos pela Lei nº 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de
50% (cinqüenta por cento) do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, na data em que exercera opção.
(Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997) (Vide Decreto nº
2.430, 1997)
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XIII – (Vide Medida Provisória nº 2.164-41, de
2001)
XIV – (Vide Medida Provisória nº 2.164-41, de
2001)
XV – (Vide Medida Provisória nº 2.164-41, de
2001)
XVI – necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto
em regulamento, observadas as seguintes condições:
(Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)
a) o trabalhador deverá ser residente em áreas
comprovadamente atingidas de município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos
pelo Governo Federal; (Incluído pela Lei nº 10.878,
de 2004)
b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal,
da situação de emergência ou de estado de calamidade
pública; e (Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)
c) o valor máximo do saque da conta vinculada
será deﬁnido na forma do regulamento. (Incluído Pela
Lei nº 10.878, de 2004)
§ 1º A regulamentação das situações previstas
nos incisos I e II assegura que a retirada a que faz jus
o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados
na conta vinculada durante o período de vigência do
último contrato de trabalho, acrescida de juros e atualização monetária, deduzidos os saques.
§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto no
inciso V, visando beneﬁciar os trabalhadores de baixa
renda e preservar o equilíbrio ﬁnanceiro do FGTS.
§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos
do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido
para um único imóvel.
§ 4º O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra transação com recursos do fundo, na forma que vier a ser regulamentada
pelo Conselho Curador.
§ 5º O pagamento da retirada após o período previsto em regulamento, implicará atualização monetária
dos valores devidos.
§ 6º Os recursos aplicados em cotas de Fundos
Mútuos de Privatização, referidos no inciso XII, serão
destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a
aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de que trata a
Lei nº 9.491, de 1997, e de programas estaduais de
desestatização, desde que, em ambos os casos, tais
destinações sejam aprovadas pelo CND. (Redação
dada pela Lei nº 9.635, de 1998)
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§ 7º Ressalvadas as alienações decorrentes das
hipóteses de que trata o § 8º, os valores mobiliários a
que se refere o parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos, pelos respectivos fundos, seis
meses após a sua aquisição, podendo ser alienada em
prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez por cento) do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do
produto dessa alienação, nos termos da Lei nº 6.385,
de 7 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei
nº 9.635, de 1998)
§ 8º As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização são nominativas, impenhoráveis e, salvo as
hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI a XI deste
artigo e o disposto na Lei nº 7.670, de 8 de setembro
de 1988, indisponíveis por seus titulares. (Incluído pela
Lei nº 9.491. de 1997) (Vide Decreto nº 2.430. 1997)
§ 9º Decorrido o prazo mínimo de doze meses,
contados da efetiva transferência das quotas para os
Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão
optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. (Incluído Pela Lei
nº 9.491. de 1997)
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares
das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização
poderão transferi-las para outro fundo de mesma natureza. (Incluído Pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 11. O montante das aplicações de que trata o
§ 6º deste artigo ﬁcará limitado ao valor dos créditos
contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. (Incluído Pela Lei
nº 9.491, de 1997)
§ 12. Desde que preservada a participação individual dos quotistas, será permitida a constituição de
clubes de investimento, visando a aplicação em quotas
de Fundos Mútuos de Privatização. (Incluído Pela Lei
nº 9.491, de 1997)
§ 13. A garantia a que alude o § 4º do art. 13 desta lei não compreende as aplicações a que se refere
o inciso XII deste artigo. (Incluído Pela Lei nº 9.491,
de 1997).
§ 14. O Imposto de Renda incidirá exclusivamente
sobre os ganhos dos Fundos Mútuos de Privatização
que excederem a remuneração das contas vinculadas
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no mesmo
período. (Incluído Pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 15. Os recursos automaticamente transferidos
da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço em razão da aquisição de ações não afetarão
a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os
parágrafos 1º e 2º do art. 18 desta lei. (Incluído Pela
Lei nº 9.491, de 1997)
§ 16. Os clubes de investimento a que se refere o § 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros
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meses da sua constituição, parcela equivalente a 5%
(cinco por cento) das cotas adquiridas, para atendimento de seus desembolsos, autorizada a livre aplicação do produto dessa venda, nos termos da Lei nº
6.385, de 7 de dezembro de 1976. (Incluído Pela Lei
nº 9.635, de 1998)
§ 17. (Vide Medida Provisória nº 2.197-43. de
2001)
§ 18. (Vide Medida Provisória nº 2.197-43, de
2001).
....................................................................................
LEI Nº 10.936, DE 12 DE AGOSTO DE 2004
Altera a Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 2002, que autoriza condições
especiais para o crédito de valores iguais
ou inferiores a R$100,00, de que trata a Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho de
2001, e dá outras providências.
....................................................................................
RELATÓRIO
Relator: Senador Pedro Simon
I – Relatório
A Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de
2001, autorizou o crédito nas contas vinculadas do
FGTS dos complementos de atualização monetária
decorrentes dos Planos Econômicos Verão e Collor
1. Tal crédito, no entanto, tem sido realizado com abatimentos e prazos diferenciados, de acordo com seu
respectivo valor. Assim, trabalhadores com créditos
superiores a. R$5 mil ainda estão com parcelamento
semestral em curso, o qual pode chegar, no caso de
créditos superiores a R$8 mil, até janeiro de 2007.
O Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2004
– Complementar, de autoria do ilustre Senador Paulo Paim, ﬂexibiliza o cronograma de pagamento do
crédito em questão. Estabelece que, desde que haja
disponibilidade ﬁnanceira, tal cronograma poderá ser
antecipado, a critério do Conselho Curador do FGTS,
respeitada a seguinte ordem de prioridade para seleção dos contemplados:
a) trabalhadores em situação de desemprego involuntário;
b) trabalhadores com necessidades prementes de assistência medica;
c) outros, conforme prioridades a serem
estabelecidas pelo Conselho.
Nos dois últimos casos, o projeto prevê que o
Conselho Curador disciplinará a matéria de forma a
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beneﬁciar os trabalhadores de baixa renda e a preservar o equilíbrio ﬁnanceiro do Fundo de Garantia.
O projeto de lei estabelece ainda que caberá à
Caixa Econômica Federal (CEF) publicar, trimestralmente, quadro consolidado da situação ﬁnanceira do
FGTS.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
II – Análise
Não há dúvida de que as taxas de desemprego
no Brasil são elevadíssimas, situando-se em torno de
11% da População Economicamente Ativa (PEA), o
que indica a existência de milhões de brasileiros atingidos pelas mazelas decorrentes da falta de trabalho.
Entretanto, não deve haver, entre esses trabalhadores
desempregados, muitos com créditos do FGTS ainda
não recebidos integralmente. Isso, porque os trabalhadores demitidos sem justa causa podem sacar,
em uma única parcela e juntamente com o restante
dos recursos acumulados em sua conta vinculada,
o crédito decorrente dos complementos de atualização monetária referentes aos Planos Econômicos. Tal
permissão é dada pelo art. 8º da Lei Complementar
nº 110, que prevê que a movimentação da conta vinculada, no que se refere aos crédito do complemento
de atualização monetária, deve observar as condições
usuais de saque previstas no art. 20 da Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990.
Constata-se, assim, que o saque antecipado
quando o trabalhador está em situação de desemprego involuntário já existe. A única novidade trazida pelo
projeto de lei seria a inclusão do trabalhador que pede
demissão e daquele demitido por justa causa (o art. 20
da Lei nº 8.036/90 só prevê o saque para o trabalhador
demitido sem justa causa). No primeiro caso, é razoável
pressupor que o trabalhador que pede demissão tem
em perspectiva outra renda provavelmente maior que
a anterior. No segundo, cabe considerar que o trabalhador demitido por justa causa não deve ter seu mau
comportamento “premiado”. Desse modo, o bom senso
indica que os dois tipos adicionais de situações geradoras de desemprego não devem ser contemplados
para efeito de saque antecipado de recursos.
Restam, então, as hipóteses relacionadas aos
trabalhadores com necessidades prementes de assistência médica e outras; conforme prioridades estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS. Essas hipóteses
estão condicionadas a disciplinamento do Conselho, de
forma a beneﬁciar os trabalhadores de baixa renda e a
preservar o equilíbrio ﬁnanceiro do Fundo. Assim, não
há porque rejeitá-las. Pelo contrário. Há que se apoiar
iniciativas de ﬂexibilizar, sob o crivo do Conselho Cura-
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dor – instância tripartite representante da sociedade
civil –, as condições para saque dos complementos
de atualização em questão. Aﬁnal, não é justo que,
resguardado o equilíbrio do Fundo de Garantia, pessoas em diﬁculdades efetivas não possam utilizar os
recursos cm questão, tão fundamentais para amenizar
suas difíceis situações ressoais e familiares.
Cabe agregar que a Lei nº 10.936, de 12 de
agosto de 2004, de iniciativa do Poder Executivo, já
concede condições mais favoráveis de saque do que
as estabelecidas inicialmente. Diminuiu de 70 para
60 anos a idade mínima para fazer jus ao crédito do
complemento de atualização monetária em um a única
parcela (vale lembrar que a regra geral é o parcelamento). Além disso, incluiu nova situação passível de
crédito do complemento em parcela única: beneﬁciário
de titular de conta do FGTS falecido.
Ou seja, o próprio Governo Federal está ciente da
necessidade de adiantar o pagamento dos créditos em
questão, principalmente porque sabe que, além de beneﬁciar o trabalhador e seus dependentes, tal iniciativa
representa importante injeção de recursos na economia
nacional, estimulando, assim, o imprescindível crescimento econômico reclamado por toda a Nação.
Adicione-se que, na exposição de motivos relativa
à medida provisória que deu origem à Lei nº 10.936,
de 2004 (MPV 185/04), o Poder Executivo informou
haver folga de recursos para antecipações. Além disso, dados da CEF e do Conselho Curador do FGTS,
pertinentes a meados de 2004, apontam condições
favoráveis para comportar o desembolso dos valores
a serem liberados em função das antecipações propostas pelo projeto de lei em análise.
Isso ocorre porque o cronograma para pagamento da correção do FGTS foi traçado sob um cenário
mais restritivo do que aquele que se conﬁrmou. A Taxa
SELIC, que remunera as aplicações das disponibilidades do Fundo, ﬁcou muito acima da projetada entre os
anos de 2001 e 2004. De acordo com dados da CEF,
as taxas projetadas eram as seguintes: 15%, 13%, 11%
e 10%. No entanto, as observadas corresponderam a
17,5% (a partir de julho, data do acordo), 19,1%, 23,4%
e 16,2% (até maio de 2004). Assim, apenas com as
diferenças observadas, o Fundo de Garantia teve um
ganho extra de R$6,5 bilhões.
No que concerne à proposta de obrigatoriedade de
publicação trimestral do quadro consolidado da situação
ﬁnanceira do FGTS, nada mais justo e apropriado. Aﬁnal,
os recursos são dos trabalhadores, devendo, pois, ter
a maior publicidade possível. Há, todavia, inadequação
técnica na adição do dispositivo no texto legal. Isso, porque o art. 3º da Lei Complementar nº 110, de 2001, trata
exclusivamente das novas contribuições sociais criadas

Sexta-feira 5

para fazer face ao pagamento dos complementos referentes aos Planos Econômicos Diante disso, sugere-se
que o dispositivo seja incluído no art. 9º da Lei, que trata
de demonstrativos contábeis.
Por ﬁm, com relação à adequação ﬁnanceira e
orçamentária da proposição, inexistem obstáculos. Ela
não implicará geração de despesas orçamentárias,
uma vez que os valores a serem disponibilizados aos
trabalhadores serão provenientes, exclusivamente, de
recursos alocados no FGTS.
III – Voto
Em vista das considerações apresentadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 358 de 2004
– Complementar, nos termos do seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 358
(SUBSTITUTIVO), DE 2004 – COMPLEMENTAR
Altera a Lei Complementar nº 110, de
29 de junho de 2001, que autoriza antecipação do pagamento do complemento de atualização monetária nas contas vinculadas
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e dá outras providências.
Art. 1º A Lei Complementar nº 110, de 29 e junho
de 2001, passa a viger com as seguintes alterações:
“Art. 6º. ..................................................
..............................................................
§ 8º O cronograma de pagamento de que
trata o inciso II do caput deste artigo poderá, em alguns casos e a critério do Conselho
Curador do FGTS, ser antecipado, tendo em
vista a existência de disponibilidade ﬁnanceira
e respeitada a seguinte ordem de prioridade
para seleção dos contemplados.
I – trabalhadores com necessidades prementes de assistência médica;
II – outros, conforme prioridades a serem estabelecidas pelo Conselho Curador
do FGTS.
§ 9º O Conselho Curador disciplinará o
disposto no parágrafo anterior, visando a beneﬁciar os trabalhadores de baixa renda e preservar o equilíbrio ﬁnanceiro do FGTS. (NR)
..............................................................
Art. 9º ...................................................
Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal publicará, trimestralmente, quadro consolidado da situação ﬁnanceira do FGTS.(NR)”
Art. 2º Esta Lei em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Simon.
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PARECER Nº 442, DE 2006
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2005, de autoria do Senador
Antônio Carlos Valadares, que dispõe sobre
os Juizados Especiais da Fazenda Pública
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios.
Relator: Senador João Batista Motta
I – Relatório
Esta Comissão passa a examinar o Projeto de
Lei do Senado (PLS) nº 118, de 2005, de autoria do
ilustre Senador Antonio Carlos Valadares, que dispõe
sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no
âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios.
A proposta, composta de vinte e um artigos, tem
por ﬁnalidade estender às causas que envolvam interesses das Fazendas Públicas dos Estados, do Distrito
Federal (DF), dos Territórios e dos Municípios, a bem
sucedida experiência dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais da Justiça Comum e dos Juizados Especiais
Federais, instituídos, respectivamente, pelas Leis nº
9.099, de 1995, e nº 10.259, de 2001.
Nesse sentido, o art. 2º deﬁne a competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ﬁxandoa nas “causas cíveis de interesse da Fazenda Pública
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos,
bem como executar suas sentenças”.
Seguindo a regra consagrada da Lei nº 10.259,
de 2001, o § 1º do art. 2º exclui de sua competência
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções
ﬁscais e por improbidade administrativa, as demandas
que versem direitos difusos, coletivos ou individuais
homogêneos, as que tenham por objeto bens imóveis
dos entes públicos e as que impugnem a pena de demissão imposta a servidores públicos.
O art. 5º estabelece que podem ﬁgurar, no pólo
ativo das ações de competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte (inciso I) e, como
réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os
Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas (inciso II).
A proposta simplifica formas procedimentais
que envolvam a Fazenda Pública em juízo, eliminando o prazo diferenciado e a remessa oficial (arts. 8º e
12). Outrossim, o parágrafo único do art. 9º autoriza
os representantes judiciais das pessoas jurídicas
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de direito público a conciliar, transigir ou desistir,
nos processos de competência dos juizados.
As demais disposições tratam do rito – que se
assemelha ao dos Juizados Especiais Federais – das
Turmas Recursais e da instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Como o próprio autor da proposta pondera na
justiﬁcação, foram adaptados “os dispositivos pertinentes das Leis nºs 9.099, de 1995, e 10.259, de 2001,
com o intuito de estender às lides contra as pessoas
jurídicas vinculadas aos Poderes Públicos Estadual,
Municipal e do Distrito Federal e Territórios a bem-sucedida experiência dos Juizados Especiais Federais”.
Assim, prossegue o autor, “será possível, por exemplo,
impugnar lançamentos ﬁscais, como ICMS e IPTU, anular multas de trânsito indevidamente aplicadas, anular
atos de postura municipal, entre outros”.
A proposição chegou a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para decisão terminativa,
não tendo recebido emendas.
II – Análise
Nos termos do art. 101, incisos I e II, alínea d,
do Regimento Interno desta Casa, cabe à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania opinar sobre a
constitucional idade, juridicidade e regimentalidade
das matérias que lhe forem submetidas, bem assim,
quanto ao mérito, sobre direito processual.
Observamos que os requisitos formais de constitucionalidade são atendidos pelo Projeto de Lei do
Senado nº 118, de 2005, tendo em vista que compete
privativamente à União legislar sobre direito processual, a teor do disposto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, não há reserva temática de
iniciativa a respeito, como se depreende do art. 61, §
1º, da Lei Magna.
No pertinente à constitucionalidade material e
juridicidade, a proposta revela-se irreprochável.
Quanto à técnica legislativa, todavia, entendemos
que há necessidade de pequenos ajustes redacionais,
o que fazemos com a apresentação de emenda substitutiva, cujo escopo é aperfeiçoar a instância, acrescer
alguns instrumentos jurídico-processuais que agilizarão
os trabalhos da Justiça, inclusive garantindo maior e
melhor efetividade das decisões judiciais.
As alterações sugeridas aos dispositivos abaixo
identiﬁcados, objeto desta Emenda, são os seguintes:
1. Art. 1º substitui a expressão “órgão da
justiça ordinária” por “órgão da justiça comum”,
por ser a expressão corriqueira e aceita como
tecnicamente correta pelos próprios proﬁssionais do Direito.
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2. Art. 2º e 15 compatibiliza a competência dos juizados da Fazenda Pública, e a
execução dos seus julgados, aos valores que
dispensam precatórios. conforme previstos no
art. 87 dos ADCT. Dessa forma, evita-se que
o Juizado tenha como regra geral a execução
de suas decisões (em condenação por quantia certa) via precatório, motivo pelo qual se
inseriu as mesmas regras para o pagamento
de quantia de pequeno valor referido no art. 87
da ADCT que dispensam precatórios. Todas
as outras regras já previstas no projeto original foram mantidas, a saber: (a) prazo de até
60 dias, contados da requisição do juiz, para o
pagamento por quantia certa, naquelas causas
cujo valor dispensa precatório; (b) seqüestro
do numerário suﬁciente em caso de descumprimento da decisão judicial, (c) será por meio
de precatório as execuções que superem os
valores designados pelo art. 87 dos ADCT de
“pequeno valor”; (d) proibição de fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução
com o ﬁto de possibilitar que uma parte dela
seja pela via do precatório e a outra parte se
dê por dispensa de precatório; (e) faculdade
dada a parte exeqüente de renunciar crédito
para que possa utilizar a execução com dispensa de precatório.
3 Art. 2º, §§ 2º e 3º pretende-se evitar
que com o litisconsórcio as causas alcancem
valor muito maior que o estabelecido como da
competência do Juizado Especial. Isso tem sido
um problema enfrentado nos Juizados Federais, e que, desde logo, será evitado perante
os Juizados Especiais dos Estados, Distrito
Federal e Municípios. O mesmo raciocínio tange a questão daquelas ações judiciais cujas
parcelas que ainda irão se vencer sejam claramente superiores ao limite da competência
dos Juizados. Portanto, se buscou esclarecer
e deﬁnir melhor a questão, uma vez que a experiência dos Juizados Federais tem demonstrado a existência desses problemas.
4. Art. 6º tenta-se eliminar eventual equívoco interpretativo da expressão “lei local”, e
tornar mais clara a redação para a intimação.
De fato, o uso da expressão “lei local” na redação original do art. 6º poderia ensejar uma
interpretação no sentido de que as citações
e intimações serão deﬁnidas por lei dos Estados, DF e Municípios. Dada a competência
da União para legislar sobre direito processual, tal dispositivo seria inconstitucional. Na
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verdade, o dispositivo não visa tocar a seara
processual, mas garantir, expressamente, a
prerrogativa dos procuradores dos Estados e
municípios, ou seja, garantir a prerrogativa da
Fazenda Pública dos Estados e Municípios previstos em seus ordenamentos, conforme (por
paralelismo das formas) o próprio art. 7º da
lei dos juizados especiais federais que remete aos arts. 35 a 38 da Lei Complementar 73,
garantindo as prerrogativas dos advogados da
União (AGU). Juntou-se também as redações
dos arts. 6º e 7º, apenas e tão-somente com o
escopo de tratar em um único artigo matéria
sobre citação e intimação, daí porque as citações seguirão a regra geral, pois não há como
detalhar todas as hipóteses; e as intimações
necessitam serem pessoais quando dirigidas
às pessoas jurídicas de Direito Público.
5. Art. 9º e 10 como forma de compatibilizar o art. 6º com os arts. 9º e l0, novamente
se buscou deixar garantido as prerrogativas
dos advogados públicos e procuradores dos
Estados, com a intimação pessoal na forma
em que dispuser a lei dos respectivos entes
da Federação, ao invés da expressão lei local.
Ademais, apenas por sugestão de técnica legislativa, transformamos o parágrafo único do
art. 9º em art. 10. Assim, todos os dispositivos
subseqüentes tiveram de ser renumerados.
6. Art. 12, Parágrafo único – a redação
original do dispositivo dizia que “o exame médico” seria solicitado nos casos das ações
previdenciárias e relativas à assistência social.
Entretanto, evitando limitar ou circunscrever
somente a essas duas espécies de ações
judiciais a possibilidade do “exame médico”,
pois poderão existir outros tipos de ações que
exijam “exame médico”, suprimimos a designação daquelas ações, estabelecendo regra
ampla.
7. Art. 16 supressão total do dispositivo,
pois a competência para instalar os Juizados
Especiais, serão dos Estados e Distrito Federal,
ou seja, essa competência é da justiça estadual, que junto com o Executivo e o Legislativo
estadual formam a pessoa jurídica autônoma
da União. Não cabe à lei federal dispor sobre
a organização judiciária dos estados, sob pena
de inconstitucionalidade por afronta ao pacto
federativo.
8. Art. 19. 20, 21 e 22 – inclusão do procedimento de uniformização de jurisprudência
das turmas recursais. Por um lado, trata-se de
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uma demanda dos próprios Juizados Federais,
e, por outro lado, tal procedimento é importante
para a própria Fazenda Pública, que poderá
buscar um posicionamento deﬁnitivo do judiciário sobre determinada questão, e também
para o ﬁel desempenho legal de suas funções
administrativas) além da segurança jurídica
ao próprio administrado (cidadão) em, deﬁnitivamente, ter apaziguado um conﬂito com a
Fazenda Pública. Lembro que a uniformização
de jurisprudência está sendo uma matéria debatida entre o Poder Executivo, via a secretária de reforma do Poder Judiciário, e o próprio
Poder Judiciário.
9. Art. 23. o dispositivo assegura um tempo para que os tribunais se organizem administrativamente e implantem o Juizado Espacial ora criado. O prazo estabelecido de até
03 anos é o mesmo dado à Justiça Federal
quando da criação e implantação dos Juizados Especiais Federais.
10. Art. 26. esclarece, em deﬁnitivo, que
são aplicadas subsidiariamente, isto é, naquilo que não conﬂitar com as regras então
previstas a Lei dos Juizados Especiais Cíveis,
do Juizado Especial Federal e a própria legislação processual comum, prevista no Código
de Processo Civil.
Com os reparos acima indicados, aﬁrmamos que
a presente proposição legislativa, em tudo, coadunase com os anseios da sociedade brasileira, e que, ao
aprová-la, nós, membros do Senado Federal, mantemos a tradição da Casa de estar atenta à realidade
circundante e às modernas tendências jurídicas no
Brasil e no mundo.
Certo de contar com a acolhida dos membros
da Comissão, submeto essa Emenda à douta Comissão.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2005, com a
seguinte emenda:
SUBSTITUTIVO AO PLS Nº 118, DE 2005
Projeto de Lei do Senado nº 118/2005
que “dispõe sobre os Juizados Especiais
da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios”.
Dê-se ao PLS nº 118, de 2005 a seguinte redação:
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Art. 1º Os Juizados Especiais da Fazenda Pública,
órgãos da Justiça Comum, serão criados pela União,
no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados,
para conciliação, processo, julgamento e execução,
nas causas de sua competência.
Art. 2º Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de:
I – quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda
dós Estados e do Distrito Federal;
II – trinta salários-mínimos, perante a Fazenda
dos Municípios.
§ 1º Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções ﬁscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos
ou individuais homogêneos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e
Fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas
a militares.
§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para ﬁns de competência do Juizado Especial, a soma de doze parcelas vincenda, e de eventuais
parcelas vencidas, não poderá exceder o valor referido
no caput deste artigo.
§ 3º Os valores constantes do caput e do § 2º
serão considerados por processo e não por autor, ainda que haja litisconsórcio.
§ 4º No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta.
Art. 3º O Juiz poderá, de oﬁcio ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso
do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta
reparação.
Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será
admitido recurso de sentença deﬁnitiva.
Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim deﬁnidas na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
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Art. 6º As intimações da administração pública
direta, autárquica e fundacional serão feitas pessoalmente.
§ 1º A intimação poderá ser feita mediante vista
dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
§ 2º O disposto neste artigo não afasta a possibilidade de a intimação ser feita por meio eletrônico,
nos termos da lei processual comum.
§ 3º As demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou dos Procuradores
que oﬁciem nos respectivos autos, pessoalmente ou
por via postal.
Art. 7º Ressalvado o disposto no art. 6º as partes
serão intimadas da sentença, quando não proferida
esta na audiência em que estiver presente seu representante, por via postal, com aviso de recebimento em
mão própria (ARMP).
Art. 8º Não haverá prazo diferenciado para a prática do qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas
de direito público, inclusive a interposição de recursos,
devendo a citação para audiência de conciliação ser
efetuada com antecedência míninima de trinta dias.
Art. 9º As partes poderão designar, por escrito,
representantes para a causa, advogado ou não.
Art. 10. Os representantes judiciais dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
autarquias, fundações e empresas públicas a eles
vinculadas, bem como os indicados na forma do art.
9º, poderão conciliar, transigir ou desistir nos termos
e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da
federação.
Art. 11. A entidade pública ré deverá fornecer ao
Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.
Art. 12. Para efetuar o exame técnico necessário
à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até
cinco dias antes da audiência, independentemente de
intimação das partes.
Parágrafo único. Havendo designação de exame
médico, serão as partes intimadas para, em dez dias,
apresentar quesitos e indicar assistentes.
Art. 13. Nas causas de que traia esta Lei, não
haverá reexame necessário.
Art. 14. O cumprimento do acordo ou da sentença,
com transito em julgado, que imponham obrigação de
fazer, não fazer ou entrega de coisa cena, será efetu-
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ado mediante oﬁcio do Juiz à autoridade citada para a
causa, com cópia da sentença ou do acordo.
Art. 15. Tratando-se de obrigação de pagar quantia
certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:
I – no prazo máximo de sessenta dias, contados
da entrega da requisição do Juiz a autoridade citada
para a causa, independentemente de precatório, na
hipótese do § 3º do art. 100 da Constituição; ou
II – mediante precatório, caso o montante da
condenação exceda o valor deﬁnido como obrigação
de pequeno valor.
§ 1º Desatendida a requisição judicial, o Juiz
determinara o seqüestro do numerário suﬁciente ao
cumprimento da decisão.
§ 2º As obrigações deﬁnidas como de pequeno
valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o que for estabelecida tia lei do
respectivo ente da federação.
§ 3º Até que se dê a publicação oﬁcial das leis
de que trata o § 2º os valores serão:
I – quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda
dos Estados e do Distrito Federal:
II – trinta salários-mínimos, perante a Fazenda
dos Municípios.
§ 4º São vedados o fracionamento, repartição
ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no
§ 1º, inciso I e, em parte, mediante expedição do precatório, e a expedição de precatório complementar ou
suplementar do valor pago.
§ 5º Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento independentemente de precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exeqüente a renuncia
ao crédito do valor excedente, para que possa optar
pelo pagamento do saldo sem o precatório.
Art. 16. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados por decisão do Tribunal de Justiça
dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.
§ 1º O Juiz presidente do Juizado designará os
conciliadores pelo período de dois anos, admitida a
recondução. O exercício dessas funções será gratuito,
assegurados os direitos e prerrogativas do jurado (art.
437 do Código de Processo Penal).
§ 2º Serão instalados Juizados Especiais Adjuntos movimento forense não justiﬁque a existência de
Juizado Tribunal designar a Vara onde funcionará.
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Art. 17. As Turmas Recursais serão instituídas
por decisão do Tribunal de Justiça, que deﬁnirá sua
composição e área de competência, podendo abranger mais de um município.
§ 1º Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede da Turma Recursal
ou no Estado ou Distrito Federal.
§ 2º A designação dos juizes das Turmas Recursais obedecerá aos critérios de antiguidade e merecimento.
Art. 18. Os Juizados Especiais serão coordenados
por Juiz de Direito do respectivo Tribunal de Justiça, escolhido por seus pares, com mandato de dois anos.
Parágrafo único. O Juiz de Direito, quando e exigirem as circunstâncias, poderá determinar o funcionamento do Juizado Especial em caráter itinerante,
mediante autorização prévia do Tribunal de Justiça,
com antecedência de dez dias.
Art. 19. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões
de direito material.
§ 1º O pedido fundado em divergência entre
Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião
conjunta das Turmas em conﬂito, sob a presidência de
Desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2º No caso do § 1º, a reunião de juizes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio
eletrônico.
§ 3º Quando as turmas de diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando
a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça, o pedido será por este julgado.
Art. 20. Quando a orientação acolhida pelas Turmas de Uniformização de que trata o § lº do art. 19 contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior
Tribunal de Justiça, a parte interessada poderá provocar
a manifestação deste, que dirimirá a divergência.
§ 1º Eventuais pedidos de uniformização fundados
em questões idênticas, recebidos subseqüentemente
em quaisquer das Turmas Recursais ﬁcarão retidos
nos autos, aguardando pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça.
§ 2º Nos casos do caput deste artigo e do § 3º
do art. 19, presente a plausibilidade do direito invocado
e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando
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a suspensão dos processos nos quais a controvérsia
esteja estabelecida.
§ 3º Se necessário, o relator pedirá informações
ao Presidente da Turma Recursal ou Presidente da
Turma de Uniformização e ouvirá o Ministério Público,
no prazo de cinco dias.
§ 4º Eventuais interessados, ainda que não sejam
partes no processo, poderão se manifestar no prazo
de trinta dias.
§ 5º Decorridos os prazos referidos no §§ 3º e
4º o relator incluirá o pedido em pauta na seção, com
preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados
os processos com réus presos, os habeas corpus e os
mandados de segurança.
§ 6º Publicado o acórdão respectivo, os pedidos
retidos referidos no § 1º serão apreciados pelas Turmas
Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou
os declararão prejudicados, se veicularem tese não
acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Art. 21. Os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal
de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de
suas competências, expedirão normas regulamentando
os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e
do recurso extraordinário.
Art. 22. O recurso extraordinário, para os efeitos
desta Lei, será processado e julgado segundo o estabelecido no art. 20, além da observância das normas
do Regimento.
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar,
por até três anos, a partir da entrada em vigor desta
Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização
dos serviços judiciários e administrativos.
Art. 24. Não Serão remetidas aos Juizados Especiais as demandas ajuizadas até a data de sua
instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado
Especial por força do disposto no art. 23.
Art. 25. Competirá aos Tribunais de Justiça presta
o suporte administrativo necessário ao funcionamento
dos Juizados Especiais.
Art. 26. Aplica-se subsidiariamente o disposto
nas Leis nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995
e 10.259, de 12 de julho de 2001.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor seis meses após
a data de sua publicação.
Sala da Comissão, 8 de março de 2006.
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EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)
TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 118, DE 2005
Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania que:
“Dispõe sobre os Juizados Especiais
da Fazenda Pública no âmbito dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os Juizados Especiais da Fazenda Pública,
órgãos da Justiça Comum, serão criados pela União,
no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados,
para conciliação, processo, julgamento e execução nas
causas de sua competência.
Art. 2º Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de:
I – quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda
dos Estados e do Distrito Federal;
II – trinta salários-mínimos, perante a Fazenda
dos Municípios.
§ 1º Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções ﬁscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos
ou individuais homogêneos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e
fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas
a militares.
§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para ﬁns de competência do Juizado Especial, a soma de doze parcelas vincenda, e de eventuais
parcelas vencidas, não poderá exceder o valor referido
no caput deste artigo.
§ 3º Os valores constantes do caput e do § 2º
serão considerados por processo e não por autor, ainda que haja litisconsórcio.
§ 4º No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta.
Art. 3º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso
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do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta
reparação.
Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será
admitido recurso de sentença deﬁnitiva.
Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim deﬁnidas na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
Art. 6º As intimações da administração pública
direta, autárquica e fundacional serão feitas pessoalmente.
§ 1º A intimação poderá ser feita mediante vista
dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
§ 2º O disposto neste artigo não afasta a possibilidade de a intimação ser feita por meio eletrônico,
nos termos da lei processual comum.
§ 3º Às demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou dos procuradores
que oﬁciem nos respectivos autos, pessoalmente ou
por via postal.
Art. 7º Ressalvado o disposto no art. 6º, as partes
serão intimadas da sentença, quando não proferida
esta na audiência em que estiver presente seu representante, por via postal, com aviso de recebimento em
mão própria (ARMP).
Art. 8º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas
de direito público, inclusive a interposição de recursos,
devendo a citação para audiência de conciliação ser
efetuada com antecedência mínima de trinta dias.
Art. 9º As partes poderão designar, por escrito,
representantes para a causa, advogado ou não.
Art. 10. Os representantes judiciais dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
autarquias, fundações e empresas públicas a eles
vinculadas, bem como os indicados na forma do art.
9º, poderão conciliar transigir ou desistir nos termos
e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da
federação.
Art. 11. A entidade pública ré deverá fornecer ao
juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação
da audiência de conciliação.
Art. 12. Para efetuar o exame técnico necessário
à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até
cinco dias antes da audiência, independentemente de
intimação das partes.
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Parágrafo único. Havendo designação de exame
médico, serão as partes intimadas para, em dez dias
apresentar quesitos e indicar assistentes.
Art. 13. Nas causas de que trata esta lei, não haverá reexame necessário.
Art. 14. O cumprimento do acordo ou da sentença,
com trânsito em julgado, que imponham obrigação de
fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício do Juiz à autoridade citada para a
causa, com cópia da sentença ou do acordo.
Art. 15. Tratando-se de obrigação de pagar quantia
certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:
I – no prazo máximo de sessenta dias, contados
da entrega da requisição do Juiz à autoridade citada
para a causa, independentemente de precatório, na
hipótese do § 3º do art. 100 da Constituição; ou
II – mediante precatório, caso o montante da
condenação exceda o valor deﬁnido como obrigação
de pequeno valor.
§ 1º Desatendida a requisição judicial, o Juiz
determinará o seqüestro do numerário suﬁciente ao
cumprimento da decisão.
§ 2º As obrigações deﬁnidas como de pequeno
valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o que for estabelecida na lei do
respectivo ente da federação.
§ 3º Até que se de a publicação oﬁcial das leis
de que trata o § 2º os valores serão:
I – quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda
dos Estados e do Distrito Federal:
II – trinta salários-mínimos, perante a Fazenda
dos Municípios.
§ 4º São vedados o fracionamento, repartição
ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no
§ 1º, inciso I e, em parte, mediante expedição do precatório, e a expedição do precatório complementar ou
suplementar do valor pago.
§ 5º Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento independentemente de precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exeqüente a renúncia
ao crédito do valor excedente, para que possa optar
pelo pagamento do saldo sem o precatório.
Art. 16. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados por decisão do Tribunal de Justiça
dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.
§ 1º O Juiz presidente do Juizado designará os
conciliadores pelo período de dois anos, admitida a
recondução. O exercício dessas funções será gratuito,
assegurados os direitos e prerrogativas do jurado (art.
437 do Código de Processo Penal).
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§ 2º Serão instalados Juizados Especiais Adjuntos
nas localidades cujo movimento, forense não justiﬁque
a existência de Juizado Especial, cabendo ao Tribunal
designar a Vara onde funcionará.
Art. 17. As Turmas Recursais serão instituídas
por decisão do Tribunal de Justiça, que deﬁnirá sua
composição e área de competência, podendo abranger mais de um município.
§ 1º Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede da Turma Recursal
ou no Estado ou Distrito Federal.
§ 2º A designação dos Juízes das Turmas Recursais obedecerá aos critérios de antigüidade e merecimento.
Art. 18. Os Juizados Especiais serão coordenados
por Juiz de Direito do respectivo Tribunal de Justiça, escolhido por seus pares, com mandato de dois anos.
Parágrafo único. O Juiz de Direito, quando o exigirem as circunstância, poderá determinar o funcionamento do Juizado Especial em caráter itinerante,
mediante autorização prévia do Tribunal de Justiça,
com antecedência de dez dias.
Art. 19. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões
de direito material.
§ 1º O pedido fundado em divergência entre
turmas do mesmo estado será julgado em reunião
conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de
Justiça.
§ 2º No caso do § 1º, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio
eletrônico.
§ 3º Quando as turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando
a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça, o pedido será por este julgado.
Art. 20. Quando a orientação acolhida pelas
Turmas de uniformização de que trata o § lº do art.
19 contrariar súmula ou jurisprudência dominante
no Superior Tribunal de Justiça, a parte interessada
poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá
a divergência.
§ 1º Eventuais pedidos de uniformização fundados
em questões idênticas, recebidos subseqüentemente
em quaisquer das Turmas Recursais ﬁcarão retidos
nos autos, aguardando pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça.
§ 2º Nos casos do caput deste artigo e do § 3º
do art.l9, presente a plausibilidade do direito invocado
e havendo fundado receio de dano de difícil repara-
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ção, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando
a suspensão dos processos nos quais a controvérsia
esteja estabelecida.
§ 3º Se necessário, o relator pedirá informações
ao Presidente da Turma Recursal ou Presidente da
Turma de Uniformização e ouvirá o Ministério Público,
no prazo de cinco dias.
§ 4º Eventuais interessados, ainda que não sejam
partes no processo, poderão se manifestar no prazo
de trinta dias.
§ 5º Decorridos os prazos referidos no §§ 3º e
4º, o relator incluirá o pedido em pauta na seção, com
preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados
os processos com réus presos os habeas corpus e
os mandados de segurança.
§ 6º Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 1º serão apreciados
pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou os declararão prejudicados, se
veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Art. 21. Os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal
de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de
suas competências expedirão normas regulamentando
os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e
do recurso extraordinário.
Art. 22. O recurso extraordinário, para os efeitos
desta lei, será processado e julgado segundo o estabelecido no art. 20 além da observância das normas
do Regimento.
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até três anos, a parir da entrada em vigor
desta lei, a competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da
organização dos serviços judiciários e administrativos.
Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais às demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial
por força do disposto no art. 23.
Art. 25. Competirá aos Tribunais de Justiça prestar
o suporte administrativo necessário ao funcionamento
dos Juizados Especiais.
Art. 26. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas
Leis nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e
nº 10.259, de 12 de julho de 2001.
Art. 27. Esta lei entra em vigor seis meses após
a data de sua publicação.
Sala da Comissão, 15 de março de 2006. – Antônio Carlos Magalhães, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
....................................................................................
SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro eu Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente a
República as leis que:
I – ﬁxem ou modiﬁquem os efetivos das Forças
Armadas;
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direto e autárquico ou aumento
de sua remuneração:
b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18 de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.
Incluída pela Emenda Constitucional nº18, de 1998)
Art. 100. À exceção dos créditos de natureza
alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de
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sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na
ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos
para este fim.
§ 3º O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos
pagamentos de obrigações deﬁnidas em lei como de
pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de sentença
judicial transitada em julgado. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 30, de 2000)
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 73,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993
Institui a Lei Orgânica da AdvocaciaGeral União e da outras providencias.
....................................................................................
TÍTULO IV
Das Citações, das Intimações e das Notiﬁcações

....................................................................................
Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos
dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no
exercício dos direitos políticos.
Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado,
além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:
I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal
na área de sua competência e referendar os atos e
decretos assinados pelo Presidente da República:
II – expedir instruções para a execução das leis,
decretos e regulamentos;
III – apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;
IV – praticar os atos pertinentes às atribuições
que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.
....................................................................................

Art. 35. A União é citada nas causas em que sela
interessada, na condição de autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida, na pessoa:
I – do Advogado-Geral da União, privativamente,
nas hipóteses de competência do Supremo Tribunal
Federal;
II – do Procurador-Geral da União, nas hipóteses
de competência dos tribunais superiores;
III – do Procurador-Regional da União, nas hipóteses de competência dos demais tribunais;
IV – do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional da União, nas hipóteses de competência dos
juízos de primeiro grau.
Art. 36. Nas causas que trata o art. 12, a União
será citada na pessoa:
I – (Vetado);
II – do Procurador-Regional da Fazenda Nacional,
nas hipóteses de competência dos demais tribunais;
III – do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional da Fazenda Nacional nas hipóteses de competência dos juízos de primeiro grau.
Art. 37. Em caso de ausência das autoridades
referidas nos arts. 35 e 36, a citação se dará na pessoa do substituto eventual.
Art. 38. As intimações e notiﬁcações são feitas nas
pessoas do Advogado da União ou do Procurador da
Fazenda Nacional que oﬁcie nos respectivos autos.
....................................................................................

LEI Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001

LEI Nº 5.869, 11 DE JANEIRO DE 1973

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

Institui o Código de Processo Civil
....................................................................................

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito
da Justiça Federal.
....................................................................................
Art. 2º Compete ao Juizado Especial Federal
Criminal processar e julgar os feitos de competência
da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo.
Parágrafo único. Consideram-se infrações de
menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior
a dois anos, ou multa.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal
....................................................................................
Art. 437. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá
presunção de idoneidade mora e assegurará prisão
especial, em caso de crime comum, até o julgamento deﬁnitivo, bem como preferência, em igualdade de
condições, nas concorrências públicas.
....................................................................................
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relator: Senador João Batista Motta
I – Relatório
Esta Comissão passa a examinar o Projeto de
Lei do Senado (PLS) nº 118, de 2005, de autoria do
ilustre Senador Antonio Carlos Valadares, que dispõe
sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no
âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios.
A proposta, composta de vinte e um artigos, tem
por ﬁnalidade estender às causas que envolvam interesses das Fazendas Públicas dos Estados, do Distrito
Federal (DF), dos Territórios e dos Municípios, a bem
sucedida experiência dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais da Justiça Comum e dos Juizados Especiais
Federais, instituídos, respectivamente, pelas Leis nº
9.099, de 1995, e nº 10.259, de 2001.
Nesse sentido, o art. 2º deﬁne a competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ﬁxandoa nas “causas cíveis de interesse da Fazenda Pública
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos,
bem como executar suas sentenças”.
Seguindo a regra consagrada da Lei nº 10.259,
de 2001, o § 1º do art. 2º exclui de sua competência
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções
ﬁscais e por improbidade administrativa, as demandas
que versem direitos difusos, coletivos ou individuais
homogêneos, as que tenham por objeto bens imóveis
dos entes públicos e as que impugnem a pena de demissão imposta a servidores públicos.
O art. 5º estabelece que podem ﬁgurar, no pólo
ativo das ações de competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte (inciso I) e, como
réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os
Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas (inciso II).
A proposta simpliﬁca formas procedimentais que
envolvam a Fazenda Pública em juízo, eliminando o
prazo diferenciado e a remessa oﬁcial (arts. 8º e 12).
Outrossim, o parágrafo único do art. 9º autoriza os representantes judiciais das pessoas jurídicas de direito
público a conciliar, transigir ou desistir, nos processos
de competência dos juizados.
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As demais disposições tratam do rito – que se
assemelha ao dos Juizados Especiais Federais – das
Turmas Recursais e da instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Como o próprio autor da proposta pondera na
justiﬁcação, foram adaptados “os dispositivos pertinentes das Leis nº 9.099, de 1995, e 10.259, de 2001,
com o intuito de estender às lides contra as pessoas
jurídicas vinculadas aos Poderes Públicos Estadual,
Municipal e do Distrito Federal e Territórios a bem-sucedida experiência dos Juizados Especiais Federais”.
Assim, prossegue o autor, “será possível, por exemplo,
impugnar lançamentos ﬁscais, como ICMS e IPTU, anular multas de trânsito indevidamente aplicadas, anular
atos de postura municipal, entre outros”.
A proposição chegou a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para decisão terminativa,
não tendo recebido emendas.
II – Análise
Nos termos do art. 101, incisos I e II, alínea d,
do Regimento Interno desta Casa, cabe à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania opinar sobre a
constituciona1idade, juridicidade e regimentalidade
das matérias que lhe forem submetidas, bem assim,
quanto ao mérito, sobre direito processual.
Observamos que os requisitos formais de constitucionalidade são atendidos pelo Projeto de Lei do
Senado nº 118, de 2005, tendo em vista que compete
privativamente á União legislar sobre direito processual, a teor do disposto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, não há reserva temática de
iniciativa a respeito, como se depreende do art. 61, §
1º, da Lei Magna.
No pertinente à constitucionalidade material e
juridicidade, a proposta revela-se irreprochável. Quanto à técnica legislativa, todavia, entendemos que há
necessidade de pequenos ajustes redacionais, o que
fazemos com a apresentação de cinco emendas.
Quanto ao mérito, entendemos que a aprovação
da matéria é fundamental para a sociedade brasileira,
pois, ao criar mecanismo célere de prestação jurisdicional para contendas envolvendo os Poderes Públicos Estaduais (aqui se inclua o DF e os territórios)
e municipais, proporciona amplo e efetivo acesso à
Justiça aos cidadãos e às microempresas e empresas de pequeno porte, que são, sem dúvida, o motor
produtivo do Brasil.
Na teoria, a proposta pouco inova, pois apenas
sistematiza normas já existentes em uma lei única, a ﬁm
de harmonizar as Leis nº 9.099, de 1995, e 10.259, de
2001, com a dinâmica das causas que envolvem interesses das Fazendas Públicas dos Estados, do Distrito
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Federal, dos territórios e dos municípios. Na prática,
porém, dá mais um importante passo no sentido de
alargar o acesso à prestação jurisdicional, seguindo a
trilha bem-sucedida dos Juizados Especiais Federais,
especialmente se considerarmos que a Fazenda Pública, em seus três níveis, é a maior litigante do País.
Não se pode deixar de registrar que a proposição
em exame, a um só tempo, atende dois mandamentos constitucionais da mais alta envergadura, quais
sejam, aqueles insculpidos nos arts. 5º, inciso LXVIII,
e 170, inciso IX. O primeiro, inovação da Reforma do
Judiciário, estabelece o direito fundamental à razoável duração do processo e aos meios que garantam
a celeridade de sua tramitação; o segundo, princípio
fundante da ordem econômica brasileira, ﬁxa a necessidade de tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte.
Entendemos, portanto, que a presente proposição
legislativa em tudo se coaduna com os anseios da sociedade brasileira, e que, ao aprová-la, nós, membros
do Senado Federal, mantemos a tradição da Casa de
estar atenta à realidade circundante e às modernas
tendências jurídicas no Brasil e no mundo.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2005, com as
seguintes emendas:
EMENDA Nº 1 – CCJ
Dê-se ao art. 1º do PLS nº 118, de 2005, a seguinte redação:
Art. 1º Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da Justiça Ordinária, serão
criados pela União, no Distrito Federal e nos
territórios, e pelos estados, para a conciliação,
processo, julgamento e execução, nas causas
de sua competência.
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a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2º Quando a pretensão versar sobre
obrigações vincendas, para ﬁns de competência do Juizado Especial, a soma de doze
parcelas não poderá exceder o valor referido
no caput deste artigo.
................................. .............................
EMENDA Nº 3 – CCJ
Dê-se caput do art. 5º do PLS nº 118, de 2005,
a seguinte redação:
Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
..............................................................
EMENDA Nº 4 – CCJ
Dê-se ao § 1º do art. 17 do PLS nº 118, de 2005,
a seguinte redação:
Art. 17. ..................................................
§ 1º Não será permitida a recondução,
salvo outro juiz na sede da Turma Recursal ou
no Estado ou no Distrito Federal.
....................................... .......................
EMENDA Nº 5 – CCJ
Dê-se ao art. 21 do PLS nº 118, de 2005, a seguinte redação, renumerando-se o original como art. 22:
Art. 21. Aplica-se aos Juizados Especiais
da Fazenda Pública, no que não conﬂitar com
esta Lei, o disposto nas Leis nos 9.099, de 26
de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001.
Sala da Comissão,

EMENDA Nº 2 – CCJ
Dê-se aos incisos I e III do § 1º ao § 2º do art. 2º
do PLS nº 118, de 2005, a seguinte redação:
Art. 2º .............................. .....................
...................................... ........................
I – as ações de mandado de segurança,
de desapropriação, de divisão e demarcação
populares, por improbidade administrativa,
execução ﬁscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos, coletivos ou individuais
homogêneos;
..............................................................
III – as causas que tenham como objeto
a impugnação da pena de demissão imposta

Ofício nº 22/06-Presidência/CCJ
Brasília, 15 de março de 2006
Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: Substitutivo deﬁnitivamente adotado em turno suplementar
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno des-
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ta Casa, comunico a Vossa Excelência que em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão,
em turno suplementar, adota deﬁnitivamente o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2005,
de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que
“Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios dos Municípios”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente. – Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
PARECER Nº 443, DE 2006
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas de Plenário nºs 1 a 4 à Proposta de Emenda à
Constituição nº 22, de 2000, tendo como
primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera disposições da
Constituição Federal, tornando de execução obrigatória à programação constante
da lei orçamentária anual.
Relator: Senador César Borges
I – Relatório
A Proposta de Emenda à Constituição nº 22,
de 2000, que tem como primeiro signatário o nobre
Senador Antonio Carlos Magalhães, visa a alterar e
acrescentar vários dispositivos à Constituição Federal,
no sentido de tornar a execução obrigatória toda a programação constante da lei orçamentária anual.
Aprovada nesta Comissão, e obedecidos os procedimentos de praxe, a matéria foi submetida a discussão, em primeiro turno, oportunidade em que foram oferecidas as Emendas de Plenário nºs 1; 2, 3 e
4, tendo como primeiro signatário o ilustre Senador
Aloísio Mercadante, cujos objetivos serão a seguir
especiﬁcados.
Emenda de Plenário nº 1
Essa emenda busca suprimir o § 7º do art. 165,
com a nova redação que consta da proposta. Por esse
parágrafo, a proposta procura introduzir, no texto vigente, regra que obriga o detalhamento das dotações
orçamentárias – à exceção das destinadas ao atendimento do serviço da dívida – no mínimo, por unidade
da Federação.
O argumento utilizado em defesa da emenda,
para a supressão do parágrafo, assenta-se no fundamento de que “Não seria razoável o detalhamento de gastos ‘por unidade da Federação’, vez que os
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Municípios também são unidades da Federação, nos
termos do art. 1º da Constituição Federal. Se aprovado o texto original, além de serem considerados para
tais ﬁns de especiﬁcação de despesas os 26 Estados
e o Distrito Federal, deveriam ser levados em conta os
5.563 Municípios, o que seria um trabalho legiferante
hercúleo e irracional”.
Emenda de Plenário nº 2
Com a emenda, busca-se introduzir dispositivo
que estende aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios “As normas estabelecidas no art. 57, § 2º,
e na Seção II do Capítulo II do Título IV da Constituição
Federal, com as alterações adotadas por esta Emenda, aplicam-se aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios”, sob a seguinte justiﬁcação:
“Impõe-se consignar na Emenda à Constituição que vier a ser promulgada, uma vez
concluída a tramitação desta proposta, que
as regras adotadas não se restringem aos
orçamentos da União, projetando-se como
‘norma de pré-ordenamento’, como ensina o
jurista Raul Machado Horta, para os Estados
e, também, para o Distrito Federal e os Municípios, entes que integram o modelo federativo expresso no art. 1º, caput, da Constituição
Federal”.
Emenda de Plenário nº 3
Prevê que a implantação da obrigatoriedade de
execução de toda a programação constante da lei orçamentária seja feita de forma progressiva, nos prazos
e condições ﬁxados em lei complementar. A emenda é
justiﬁcada sob o argumento de que a implementação de
inovações, em matéria orçamentária, deve obedecer ao
critério de progressividade, haja vista que o legislador
constituinte estabeleceu, “no art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), um rito de
progressiva implantação das diretrizes insculpidas no
corpo permanente da Constituição, para a discussão,
deliberação e execução do orçamento”.
Emenda de Plenário nº 4
Extingue a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), na medida em que
prevê que os “projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual
e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas
Casas do Congresso Nacional, na forma dos respectivos regimentos”.
A justiﬁcação da proposta assenta-se nos seguintes fundamentos:
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“As reformas estruturantes que estão sendo propostas estão a exigir, em conseqüência,
uma alteração relativa ao processo legislativo
conducente às deliberações sobre os projetos
de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos
créditos adicionais”.
Com efeito, se a intenção que leva à
apresentação da proposta em apreço é a aﬁrmação da autonomia do Congresso Nacional
para dispor sobre matérias orçamentárias, por
igual razão cabe, nesta oportunidade, adotar
um modelo similar à técnica norte-americana,
em que as Casas deliberam, separadamente,
na plenitude de suas atribuições e prerrogativas, sobre questões orçamentárias. “Não se
justiﬁca, nesse novo contexto, a manutenção
da comissão mista a que se refere o art. 166
da Constituição.”
É o Relatório.
II – Análise
Nos termos dos incisos I e II do art. 101 do Regimento Interno, cabe a esta Comissão opinar sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe sejam submetidas e sobre o mérito das matérias de competência
da União.
Quanto aos primeiros aspectos, não há reparos a
oferecer às emendas nºs 1, 3 e 4, tendo em vista que
não infringem quaisquer dispositivos constitucionais
ou regimentais. Também, não colidem com a ordem
jurídica estabelecida, razão pela qual conformam-se
com, os preceitos da juridicidade.
Já a Emenda nº 2, nos termos em que foi formulada, colide frontalmente com as disposições do
art. 230, combinado com o § 2º do 358 do Regimento
Interno do Senado, tendo em vista que a matéria dela
constante não tem relação direta e imediata com a
matéria tratada na PEC.
Como o PEC trata de matéria orçamentária, ﬁca
claro que houve visível equívoco, quando da remissão à
Seção II do Capítulo II do Título IV, que cuidam, respectivamente, “Das Atribuições do Presidente da República;
Do Poder Executivo; Da Organização dos Poderes”, em
vez de ”Seção II do Capítulo II do Título VI”, que tratam
“Dos Orçamentos; Das Finanças Públicas; Da Tributa-
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ção e do Orçamento”. O equívoco pode ser corrigido por
meio de subemenda, como se verá mais adiante.
Preliminarmente, cabe lembrar que o argumento
básico defendido na PEC nº 22, de 2000, para inserção
da obrigatoriedade de detalhamento da programação
constante da lei orçamentária, no mínimo, por unidade
da federação, ressalta o fato de que as distorções veriﬁcadas na prática alocativa dos recursos públicos levam
de atropelo as normas constitucionais pertinentes.
Com efeito, o atual § 7º do art. 165 da Constituição estabelece que a distribuição do gasto público
tem como objetivo reduzir as disparidades inter-regionais. Por essa previsão, ﬁca claro que a alocação
dos recursos orçamentários deve ser feita levando-se
em conta essa realidade. Todavia, nos projetos de lei
orçamentária que chegam ao Congresso, menos de
vinte por cento das despesas encontram-se regionalizados (excluídas as dotações relacionadas com o serviço da dívida). Isso implica a alocação da maior parte
dos recursos em programação genérica, abrigada nos
denominados projetos guarda-chuvas. É essa prática
que se tem em vista alterar.
Sobre a Emenda nº 1, cabem os seguintes comentários. De início, deve ser dito que, a percepção
que se tem é que a Emenda visa mais à manutenção
do status quo do que propriamente corrigir eventual
imperfeição da PEC em exame. Com efeito, se o argumento maior é a impossibilidade de serem detalhadas todas as programações orçamentárias por todos
os 26 Estados e o Distrito Federal, além de todos os
5.563 Municípios – uma vez que estes últimos teriam
passado a constituir unidades da Federação – o teor
da emenda deveria procurar, única e exclusivamente,
extirpar esses últimos entes do texto da PEC e não
simplesmente suprimir o dispositivo.
Quanto ao fato de os Municípios constituírem
unidades da Federação, cabe assinalar que a doutrina
não é pacíﬁca a esse respeito. Alguns constitucionalistas, a exemplo de Pinto Ferreira [Princípios Gerais do
Direito Constitucional Moderno, vol. II, p. 733 e seg.]¹,
entendem que o constituinte de 1988 incluiu esses
entes como tal no texto do art. 1º da Lei das Leis. Outros, a exemplo de José Afonso da Silva², rechaçam
veementemente essa condição.
1. Apud Soares, Orlando. In Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil. Editora Forense, 1ª Edição, Rio de Janeiro, 1991, p. 222.
2. Silva, José Afonso da. In Direito Constitucional Positivo. Malheiros Editores, 15ª Edição, São Paulo, p. 475.
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Segue-se breve excerto com as razões invocadas
pelo último constitucionalista:
“Não é porque uma entidade territorial
tenha autonomia político-constitucional que
necessariamente integre o conceito de entidade federativa. Nem o Município é essencial
ao conceito de federação brasileira. Não existe federação de Municípios. Existe Federação
de Estados. Estes é que são essenciais ao
conceito de qualquer federação. (...) Em que
muda a federação brasileira com o incluir dos
Municípios como um de seus entes componentes? Não muda nada. Passaram os Municípios
a ser entidades federativas? Certamente que
não, pois não temos uma federação de municípios. (...)”.
Em face dessas divergências, entendemos que
o melhor procedimento a adotar é deixar explícito que
o detalhamento da programação orçamentária far-seá, no mínimo, por Estado e Distrito Federal, com o ﬁm
de evitarem-se futuras polêmicas e por ser esta a real
intenção dos signatários da PEC. Assim, estamos sugerindo a esta Comissão que adote subemenda nº 1, em
substituição à Emenda de Plenário nº 1, e em atenção
às ponderações oferecidas pelos Autores.
A Emenda nº 2 busca estender aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, como “norma de préordenamento”, o princípio estabelecido no art. 57, §
2º, bem como as disposições que constam da Seção
II do Capítulo II do Título VI, conforme mencionado
acima. Para tanto, e com base no mesmo art. 231 do
Regimento Interno, estamos sugerindo subemenda em
substituição à Emenda de Plenário nº 2, para correção
da remissão incorreta à Seção II do Capítulo II do Título IV, em vez de “Seção II do Capítulo II do Título VI”,
que tratam “Dos Orçamentos; Das Finanças Públicas;
Da Tributação e do Orçamento”.
Já as razões constantes da Emenda nº 3, sobre a
necessidade de ser observado o princípio da progressividade na implantação das regras que se pretende
instituir, não merece ser acolhida na forma proposta,
eis que a proposição sob exame (PEC nº 22/00) em
seu art. 2º, já contempla espaço temporal (dois anos)
para implantação do orçamento impositivo, com a previsibilidade necessária para que Executivo e Legislativo
tenham tempo para se adaptarem.
Com efeito, ao migrar-se da cultura de um modelo
de orçamento autorizativo, em que o Poder Executivo reina soberanamente acerca do que deve ou não
ser executado, para outro em que as decisões de não
execução devem ser compartilhadas com o Congresso
Nacional, é de se prever que as normas de transição
devam conter a ﬂexibilidade necessária para os ajustes que se tornarem indispensáveis.
Quanto à extinção da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), prevista
na Emenda nº 4, atualmente existe clamor quase que
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generalizado, no sentido de que aquele colegiado tornou-se um órgão totalmente desacreditado para condução do processo de apreciação especialmente das
leis orçamentárias anuais.
Com vistas ao aperfeiçoamento das normas que
tratam das matérias orçamentárias, foi recentemente
criada pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, uma comissão mista, integrada
por 10 deputados e 5 senadores, para apresentar sugestões de um novo modelo de comissão para cuidar
dessas matérias. Assim, a emenda em análise já aponta
para uma das providências fundamentais: a extinção
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização (CMO).
III – Voto
Em vista do exposto opinamos:
I) pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das Emendas de Plenário nºs 1, 2, 3 e 4;
II) pelo acolhimento, no mérito, das Emendas
de Plenário nºs 1 e 2, nos termos das subemendas, a
seguir propostas;
III) pela rejeição, no mérito, da Emenda de Plenário nº 3;
IV) pelo acolhimento, no mérito, da Emenda de
Plenário nº 4, no exato termo em que foi formulada;
SUBEMENDA
(À Emenda de Plenário nº 1, à PEC nº 22, de 2000)
Dê-se ao § 7º do art. 165 da PEC nº 22, de 2000,
a seguinte redação:
“Art. 165. ..............................................
§ 7º Os orçamentos previstos § 5º, I e
III, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, ressalvadas as dotações para
atender ao serviço da dívida pública, terão a
programação dos gastos detalhada, no mínimo, por Estado e Distrito Federal, com o
objetivo de reduzir as desigualdades inter-regionais.” (NR)
SUBEMENDA
(À Emenda de Plenário nº 2, à PEC nº 22, de 2000)
Acrescente-se à PEC nº 22, de 2000, o seguinte
art. 2º, renumerando-se o atual art. 2º para art. 3º:
Art. 2º As normas estabelecidas no § 2º
do art. 57 e na Seção II do Capítulo II do Título
VI aplicam-se aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em Reunião Ordinária realizada nesta data, decide pela
aprovação da Emenda nº 4 – PLEN e das Emendas
nºs 1 – PLEN a 3 – PLEN, na forma das Subemendas
a seguir descritas:
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SUBEMENDA À EMENDA Nº 1 – PLEN
Dê-se ao § 7º do art. 165 da PEC nº 22, de 2000,
a seguinte redação:
“Art. 165. ..............................................
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I
e III, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, ressalvadas as dotações para
atender ao serviço da dívida pública, terão a
programação dos gastos detalhada, no mínimo, por Estado e Distrito Federal, com o
objetivo, de reduzir as desigualdades interregionais.” (NR)
SUBEMENDA À EMENDA Nº 2 – PLEN
Acrescente-se à PEC nº 22, de 2000, o seguinte
art. 2º renumerando-se o atual art. 2º para art. 3º:
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Art. 2º As normas estabelecidas no § 2º
do art. 57 e na Seção II do Capítulo II do Título
VI aplicam-se aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios.
SUBEMENDA À EMENDA Nº 3 – PLEN
Dê-se ao art. 2º da proposta em epígrafe a seguinte redação:
Art. 2º O disposto no art. 165-A será
cumprido nas condições ﬁxadas em lei complementar a ser editada no prazo de 120 (cento
e vinte) dias contados da promulgação desta
Emenda.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2006.
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
Of. Gab. Gov. nº 55/05
Belo Horizonte, 27 de abril de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Senador Antônio Carlos Magalhães
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
Brasília – DF
Prezado Senador,
Em referência ao Ofício nº 26/2005, enviado por
V. Exª, honra-me contribuir com essa egrégia Comissão, no sentido de participar de elaboração de proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2000, que
“Altera disposições da Constituição Federal, tornando
de execução obrigatória a programação constante da
lei orçamentária anual”. Para tanto, envio a experiência do planejamento e da execução orçamentária em
Minas Gerais, consubstanciada no material em anexo, o qual espero contribuir para o bom desempenho
dos trabalhos.
Atenciosamente. – Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.

Nota Técnica
Assunto: Planejamento e Orçamento Público
Desde a década de 60 existe um reconhecimento nos meios especializados de que a relação entre
as variáveis político-institucionais que determinam os
resultados das políticas são, quase sempre, construídas em processos suscetíveis a distorções onerosas
e, muitas vezes, imperceptíveis para a sociedade.
Esta área de estudo, que envolve as Ciências Políticas, Econômicas e o Direito, é denominada Teoria da
Escolha Pública (Public Choice) que, nas palavras
de seu principal representante, James Buchanan, é
a política sem romantismo, que reconhece a existência de falhas na relação entre os agentes e, a partir
deste intróito realista (positivo), mostra as razões para
que a coletividade não se sinta atendida pelos seus
representantes.
O processo de planejamento e orçamento governamental é uma das principais dimensões desta
questão. São instrumentos de lógica trivial que, ao
longo do tempo, perderam seus papéis de reﬂetir e
gerar resultados alinhados com os desejos da so-
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ciedade. Os planos, em tese, indicariam a direção
proposta pelos Poderes Executivo e Legislativo. A
estratégia deﬁnida nos planos determinaria os orçamentos anuais e, em condições normais, a sociedade perceberia com transparência os resultados
das políticas.
Na prática isto não ocorre. Os processos de construção dos planos e orçamento sobrepujam seus princípios. A conseqüência é um ciclo perverso de planejamento e orçamento em que a sociedade passa a
não acreditar nestes instrumentos e, desta forma, a
avaliação dos resultados e dos atores políticos assume racionalidade distinta e, não raramente, a decisão
dos eleitores é movida por atos espúrios de políticos
e burocratas míopes em relação às demandas sociais.
Esta conseqüência é tanto mais severa quanto menor
é a credibilidade dos instrumentos de planejamento e
orçamento.
No Brasil, o processo de planejamento e orçamento muitas vezes é rotulado de irrealista ou
ﬁctício. Há razões para isto. Propõe-se um plano
plurianual que não é respeitado pelos orçamentos
anuais. Os processos de construção permitem tal
distorção. A reação sábia da sociedade e de seus
representantes no Legislativo é de negligenciar os
planos e voltar atenções para os orçamentos anuais.
Perdemos, com isto, o principal instrumento orientador de políticas.
No orçamento, mais uma vez, os processos de
elaboração e execução são permissivos e não atendem (de fato) aos preceitos constitucionais. Existem
princípios e normas que disciplinam a elaboração e
execução de orçamentos. Na fase de elaboração, o
orçamento estima receitas e autoriza despesas. A
execução destas despesas dependerá do comportamento das receitas e do cumprimento de diversas
normas legais de responsabilidade ﬁscal, aplicações
obrigatórias (legais), precedências na execução de
determinadas despesas, entre outras. Na elaboração e execução de orçamentos é saudável alguma
discricionariedade do Poder Executivo para garantir
a eﬁcácia das ações, isto é, o Poder Executivo precisa de determinado grau de liberdade para promover alterações nas previsões orçamentárias iniciais
durante a execução, de forma a assegurar o êxito do
que foi planejado. Observem aí o primeiro problema
dos orçamentos. Se, como mencionado, o plano já foi
esquecido, não existe forma de avaliar o uso da discricionariedade do Poder Executivo. A conseqüência
disto não pode ser minimizada.
A elaboração e a execução do orçamento, neste
ambiente indesejado, se transformam em ﬁcção com
impactos (negativos) reais para a sociedade. Não ra-
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ramente, estimam-se de forma irrealista as receitas,
autorizam despesas que, obviamente, não serão realizadas na integralidade, e o Poder Executivo, em razão
da ausência de um plano norteador, tem discricionariedade para escolher quais despesas e quando serão executadas. O resultado ﬁnal, todos conhecem, é
a utilização da discricionariedade do Poder Executivo
para promover barganhas políticas e outras práticas
que, inexoravelmente, têm na sociedade o principal
perdedor.
Impressiona como os processos administrativos sobrepõem-se aos preceitos constitucionais e
legais. Impressiona mais reconhecer que as pessoas não percebem que a razão de serviços públicos precários, da baixa e péssima distribuição de
renda, entre outros problemas, tem como causa
fundamental um Estado que, histórica e sorrateiramente, utiliza-se dos instrumentos de planejamento
e orçamento para perpetuar práticas patrimonialistas e fisiologistas impensáveis em uma sociedade
moderna.
Neste sentido, quaisquer propostas que objetivem
resgatar os instrumentos de planejamento e permitir a
boa execução das políticas públicas merecem apoio
incondicional.
No Planejamento do Governo de Minas, especiﬁcamente, na opção estratégica de “reorganizar
o setor público estadual”, trabalhamos basicamente em duas dimensões: promover o ajuste ﬁscal e
aumentar a eﬁcácia do setor público. Em termos de
ajuste ﬁscal, os números da evolução anual do déﬁcit mostram a opção incondicional do governo pela
austeridade ﬁscal.
Com objetivo de garantir a eﬁciência alocativa, foi revitalizado um arcabouço institucional para
garantir os programas e projetos prioritários, tendo
como premissa o equilíbrio ﬁscal. Compõem este
arcabouço institucional o PMDI, o Plano Plurianual
(PPAG), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
a Lei Orçamentária e o Decreto de Programação
Orçamentária e Financeira. Adicional e, particularmente em Minas Gerais, a Junta de Programação
Orçamentária e Financeira. Tal Comitê é composto
por membros da Secretaria de Fazenda e de Planejamento e Gestão e funciona como instância deliberativa permanente sobre os instrumentos legais
mencionados, acompanhamento dos resultados e
prescrição, a qualquer tempo, de medidas conetivas.
Corporiﬁca-se, assim, a integração planejamento-orçamento-ﬁnanças. – Bernardo Tavares de Almeida,
Superintendente Central de Planejamento. – Tadeu
Barreto Guimarães, Subsecretário de Planejamento e Orçamento.
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Ofício nº 26/2005-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 18 de abril de 2005
Ao Excelentíssimo Senhor
Aécio Neves da Cunha
Governador do Estado de Minas Gerais
Assunto: Audiência Pública.
Senhor Governador,
Tenho a honra de convidar Vossa Excelência,
para prestar sua valiosa colaboração, no sentido de
subsidiar nossos trabalhos com informações e esclarecimentos sobre as Emendas de Plenário, de iniciativa do Senador Aloizio Mercadante, oferecidas à
Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2000,
de minha autoria, que “Altera disposições da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a
programação constante da lei orçamentária anual”, no
momento sob exame desta Comissão, em Audiência
Pública durante Reunião Ordinária a realizar-se no
dia 4 de maio, quarta-feira, às 10 horas, na Sala de
Reuniões da CCJ, nº 3, da Ala Senador Alexandre
Costa, Anexo II, desta Casa.
Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Ofício GP nº 274
Rio de Janeiro, 16 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Antonio Carlos Magalhães
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
Edifício Principal – Gabinete – 5
CEP 70165-900 – Brasília – DF
GP/AEA/ESR/DIGR//
Excelentíssimo Senhor Senador,
Em atenção ao Ofício nº 25/2005-Presidência/
CCJ e, consoante determinação, incumbiu-me o Exº Sr.
Prefeito de remeter, anexa, fotocópia dos comentários
do Secretário Municipal de Fazenda desta Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro.
Respeitosamente. – João Marcos Cavalcanti
de Albuquerque, Secretário-Chefe do Gabinete do
Prefeito.
PEC Nº 22/2000
Altera a CF tornando de execução obrigatória a programação constante da lei orçamentária anual.
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Introdução
A proposta de EC do Senador Antônio Carlos
em resumo propõe:
a) tomar obrigatória a programação contida na
LOA. Hoje tem caráter de autorização;
b) aprofundar o detalhamento da programação
orçamentária pelo menos até o nível de estado tentando evitar com isto as chamadas categorias de programação genéricas;
c) alterar os prazos para o Congresso Nacional
apreciar os PL do PPA-LDO-LOA cortando drasticamente os prazos do Executivo e ampliando os do Legislativo;
d) outras propostas de menor impacto.
Avaliada pelo aspecto exclusivamente técnico a
proposta segue a tendência de evolução das funções
do orçamento público moderno cuja última etapa certamente envolveria a obrigatoriedade de execução
de sua programação como prevalece em sociedades
desenvolvidas do ponto de vista institucional e de estabilidade econômica.
Acontece que as etapas a serem cumpridas antes que se possa atingir este objetivo são muitas e
ainda difíceis de serem concretizadas, especialmente
quando se pretende estender, do ponto de vista teórico acertadamente, seus efeitos aos estados e municípios. Há enormes diferenças entre o nível de evolução das técnicas orçamentárias entre os diferentes
entes federados.
A União se encontra bem mais adiantada neste
aspecto. A representação dos elementos de planejamento que reﬂetem o Programa de Governo, seus
objetivos e metas nas diversas dotações atribuídas às
categorias de programação é facilmente identiﬁcável
nos créditos orçamentários e adicionais da União. O
mesmo não ocorre com a maioria de estados e municípios.
Outro aspecto fundamental que aponta para a falta de oportunidade da proposta se relaciona às regras
estabelecidas para o Executivo no caso de ocorrência
de eventos que impliquem na impossibilidade de execução da programação. São extremamente rígidos, não
abrangem os quatro meses ﬁnais do exercício criando
um vazio sem especiﬁcação de regras e ainda assim
enquadra o Chefe do Executivo em crime de responsabilidade pela não execução da programação.
Com as regras propostas, mesmo com o estágio
atual de evolução do Orçamento Federal, a relação do
Executivo com o Congresso já seria difícil pela falhas
apontadas. Nas Câmaras de Vereadores e Assembléias Estaduais muito mais. Imaginem o Legislativo
emendando o Orçamento, cancelando categorias de
programação de obras em andamento ou despesas de
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caráter continuado. Com a programação obrigatória o
Executivo teria que enviar PL explicando os motivos da
impossibilidade de execução. Sendo rejeitado, o que
fazer? Parar as obras e/ou serviços essenciais?
Salvo melhor juízo, me parece que a proposta
visa impedir o contingenciamento do Orçamento e
a não execução de emendas legislativas. Para tanto,
encomendaram um trabalho técnico para encapar o
monstro.
A seguir o detalhamento da PEC por artigo da
CF:
1) Art. 57 § 2º
O dispositivo proposto me parece correto
e, por exemplo já é aplicado no MRJ na tramitação da LOA. O dispositivo atual da CF se
refere à LDO e ao recesso de julho.
2) Art. 165 § 7º
Atualmente a regionalização está no § lº
do art. 165 e se refere apenas às despesas de
capital e programas de natureza continuada o
que me parece coerente
O § 7º que se pretende alterar atualmente
regula as funções dos orçamento ﬁscal e de
investimento no sentido de reduzir desigualdades regionais.
A alteração proposta muda completamente o sentido do parágrafo passando a
tratar dos orçamentos ﬁscal e da seguridade,
o que faz sentido, porém perde o rumo quando não prevê que as programações devam
ser detalhadas somente para as despesas
de capital e programas continuados (nos termos do § 1º) optando por incluir toda a programação ressalvando apenas as dotações
referentes à dívida pública. Isto é, no geral,
uma impropriedade.
O detalhamento por Estado (com a correção da Subemenda à Emenda nº 1 do Senador
Mercadante) no Orçamento da União já é de
uma certa forma feito através dos Subtítulos.
3) Art. 165 § 9º
Apenas suprime a expressão – os prazos
– o que faz todo o sentido no contexto da PEC
pois mais adiante propõe a ﬁxação constitucional dos prazos retirando a competência da
lei complementar.
4) Introdução do § 10 ao art. 165
Insere na CF, de uma certa forma, o art.
45 da LRF (não permite o início de novos projetos enquanto os em andamento não estiverem
suﬁcientemente atendidos) que já está consagrado em várias LDO, inclusive a nossa. Não
me parece matéria para a CF mas está ok.
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5) Inclusão do art. 165-A
Trata-se do novo artigo introduzindo a
obrigatoriedade de execução da programação dos orçamentos. Já comentado no resumo inicial.
Sinto muita falta de alterações no § 3º
inciso II, do art. 166, que trata das exclusões
para aceitação de emendas ao PL da LOA.
Por exemplo, com a introdução de uma letra d
mais ou menos assim: d) dotações atribuídas
a categorias de programação que envolvam
projetos em andamento e as relativas às programações de natureza continuada.
Justiﬁca-se a recomendação pois o art.
165-A proposto pelo Senador Antonio Carlos
torna obrigatória a programação constante da
Lei Orçamentária. Assim, se o Congresso via
emendas cancela dotações com as características acima o Executivo não tem como cumprir a
lei ou terá que se justiﬁcar junto ao Congresso,
via PL, correndo o risco de rejeição, somente
para cumprir a lei.
6) Altera o art. 166
Altera o art. atual que remete a matéria
para lei complementar para ﬁxar na CF os prazos para entrega do PPA-LDO-LOA. Os ﬁxados
para o PPA e LOA (30/4 e 30/5 respectivamente) são absurdos. Quem elabora passa a dispor
de prazos curtíssimos do que de quem analisa.
Será que a verdadeira elaboração será feita no
Legislativo? E o princípio da reserva legal (art.
165 I, II, III da CF) presidencialismo?
7) Art. 2º da PEC ﬁxa o prazo para entrada em vigor da emenda.
Aqui é ﬁxado o prazo para entrada em
vigor da EC. Primeiro dia do segundo ano
subseqüente à sua publicação. Este seria o
prazo mínimo que possibilitaria a adaptação
dos orçamentos. Ele é de qualquer maneira
muito curto.
Aqui tem a Emenda nº 3 do Senador
Mercadante (rejeitada no parecer do Relator)
que propõe remeter para a lei complementar
os prazos e condições para entrada em vigor
do art. 165-A que trata da obrigatoriedade da
programação. O Antônio Sá em seus comentários propôs estender a todos os dispositivos da
PEC o que, pelo menos, poderia disponibilizar
mais tempo para a avaliação das conseqüências desta proposta de PEC.
8) Subemenda à Emenda nº 2
Estende a estados e municípios os dispositivos. O padrão é seguir a regulação cons-
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titucional em matéria orçamentária. A LRF por
exemplo tem dispositivo estendendo a eﬁcácia
a estados e municípios. Na introdução já foi
comentado este dispositivo.
9) Emenda nº 4
Processamento das leis orçamentárias
nas duas Casas do Congresso (acatada pelo
Relator).
Para nós o dispositivo não tem aplicação. Do ponto de vista do processo legislativo
federal não sei avaliar.
Ofício nº 25/2005-Presidência/CCJ
Brasília, 18 de abril de 2005
Ao Excelentíssimo Senhor
César Maia
Prefeito do Rio de Janeiro – RJ
Assunto: Audiência Pública.
Senhor Prefeito,
Tenho a honra de convidar Vossa Excelência, para
prestar sua valiosa colaboração, no sentido de subsidiar
nossos trabalhos com informações e esclarecimentos
sobre as Emendas de Plenário, de iniciativa do Senador
Aloizio Mercadante, oferecidas à Proposta de Emenda
à Constituição nº 22, de 2000, de minha autoria, que
“Altera disposições da Constituição Federal, tornando
de execução obrigatória a programação constante da
lei orçamentária anual”, no momento sob exame desta Comissão, em Audiência Pública durante Reunião
Ordinária a realizar-se no dia 4 de maio, quarta-feira,
às 10 horas, na Sala de Reuniões da CCJ, nº 3, da Ala
Senador Alexandre Costa, Anexo II, desta Casa.
Atenciosamente. – Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Os Pareceres que acabam de ser lidos vão
à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Of. nº CE/17/2006
Brasília, 7 de março de 2006
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em caráter terminativo, em reunião realizada nesta data, pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 218, de 2004, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Rodolpho
Tourinho que, “Altera a redação do artigo 40 da Lei nº
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9.615, de 24 de março de 1998, para vedar a cessão
ou transferência de atletas proﬁssionais para o exterior
nas condições que especiﬁca”.
Atenciosamente, – Senador Gerson Camata,
Presidente da Comissão de Educação.
Of. nº CE/30/2006
Brasília, 21 de março de 2006
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, em reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 160, de 2004, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Augusto
Botelho que, “Altera a Lei nº 8.670, de 30 de junho de
1993, que dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas
e Agrotécnicas Federais, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Senador Gerson Camata,
Presidente da Comissão de Educação.
Ofício nº 22/06-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 15 de março de 2006
Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: Substitutivo deﬁnitivamente adotado em turno suplementar
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão,
em turno suplementar, adota deﬁnitivamente o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2005,
de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que
“Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Os Ofícios que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 42, de 2006,
da Comissão de Educação, comunicando a aprovação
em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Le-

113

Maio de 2006

gislativo nºs 150, 152, 155, 160, 162, 163, 168, 171,
177, 179, 180, 184, 186, 190 e 193, de 2006, cujos
pareceres foram lidos anteriormente.
Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o ofício recebido:
Of. nº CE/42/2006
Brasília, 18 de abril de 2006
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em caráter terminativo, na reunião realizada
nesta data, os Projetos de Decretos Legislativos de
nºs: 150, 152, 155, 160, 162, 163, 168, 171, 177, 179,
180, 184, 186, 190 e 193 de 2006.
Atenciosamente, – Senador Gerson Camata,
Presidente da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 437, de
2006, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei do Senado
nº 43, de 2005 – Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que estabelece que a
ﬁscalização das empresas de fomento mercantil (factoring) será feita pelo Banco Central do Brasil e pelo
Ministério Público Federal.
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254, do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 218 e 160, de 2004, e 118, de 2005, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 441, de
2006, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre
o Projeto de Lei nº 358, de 2004 – Complementar,
de autoria do Senador Paulo Paim, que altera a Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, que
autoriza antecipação do pagamento do complemen-
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to de atualização monetária em contas vinculadas do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e dá
outras providências.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 269, DE 2006
(Nº 2.034/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Serra Caiada a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Presidente Juscelino, atual Serra Caiada,
Estado do Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 722, de 15 de dezembro de 2003, que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Serra Caiada a executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Presidente Juscelino, atual Serra
Caiada, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 503, 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 às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 671, de 9 de dezembro de 2003
– Associação de Difusão Comunitária e Cultural de Nina
Rodrigues, na localidade de Nina Rodrigues – MA;
2 – Portaria nº 679, de 9 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária e Cultural de Guaraniaçu,
na cidade de Guaraniaçu – PR;
3 – Portaria nº 684, de 9 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Pedro
II, na cidade de Pedro II – PI;
4 – Portaria nº 711, de 15 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Ibema, na cidade de Ibema – PR;

MAIO14491
2006

Sexta-feira 5

5 – Portaria nº 713, de 15 de dezembro de 2003
– Associação Cultural do Conjunto Prefeito José Walter, na cidade de Fortaleza – CE;
6 – Portaria nº 714, de 15 de dezembro de 2003
– Rádio Comunitária Cruzeiro FM, na cidade de Tucano – BA;
7 – Portaria nº 719, de 15 de dezembro de 2003
– Associação Rádio Comunitária Major Izidoro FM, na
cidade de Major Izidoro – AL; e
8 – Portaria nº 722, de 15 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Serra Caiada, na cidade de Presidente Juscelino,
atual Serra Caiada – RN.
Brasília, 20 de agosto de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 549 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 Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Serra Caiada – ACCCSC, na
cidade de Presidente Juscelino, atual Serra Caiada,
Estado do Rio Grande do Norte, 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 53780.000181/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
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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 722, DE 15 DE DEZEMBRO 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 53780.000181/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.637/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Serra Caiada, com sede na Praça Manoel Maurício Freire s/nº,
Centro, na cidade de Presidente Juscelino, atual Serra
Caiada, Estado do Rio Grande do Norte, 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 06º06’07”S e longitude em
35º42’07”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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 379/2003-DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53780000181/98, protocolizado em 28-8-1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Serra Caiada – ACCCSC, localidade
de Presidente Juscelino, atual Serra Caiada, Estado
do Rio Grande do Norte.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Serra Caiada -ACCCSC, inscrita no CNPJ
sob o número 02.526.497/0001-01, no Estado do Rio
Grande do Norte, com sede na Praça Manoel Maurício
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Freire s/n, centro, cidade de Presidente Juscelino, atual
Serra Caiada, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, conforme requerimento datado
de 18 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
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 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 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 Manoel Maurício Freire s/n, centro,
na cidade de Presidente Juscelino, atual Serra Caiada, Estado do Rio Grande do Norte, de coordenadas
geográﬁcas em 06º06’07”S de latitude e 35º42’07”W
de longitude, conforme os dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 14-12-1998.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 69/70, 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
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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, 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. 72 a 127).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 114, 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 125 e 126. 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 128, 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 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;
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• 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 Comunitária de Comunicação e Cultura de Serra Caiada – ACCCSC;
• quadro diretivo
Presidente: Maria do Socorro dos Anjos Salles
Vice-presidente: Genaldo Pereira de Andrade
1º Secretário: Ademar Araújo da Costa
2º Secretário: Margarida Maria Pontes de Lima
1ª Tesoureira: Elizabeth Martins dos Santos
2º Tesoureiro: Sílvio Paulo Pereira Pontes
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça Manoel Maurício Freire s/nº, Centro, cidade
de Presidente Juscelino, atual Serra Caiada, Estado
do Rio Grande do Norte;
• coordenadas geográﬁcas
06º06’07”S de latitude e 35º42’07”W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 125 e 126,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs.
114 e 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 Serra Caiada – ACCCSC,
no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circuns-
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critas no Processo Administrativo nº 53780000181/98,
de 28 de agosto de 1998.
Brasília, 20 de novembro de 2003. – Cristiane
Cavalheiro Rodrigues, Relatora da conclusão Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 21 de novembro 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 270, DE 2006
(Nº 2.058/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação de Radiodifusão Educativa Evangélica Congregacional de Boa Viagem para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Boa
Viagem, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 332, de 13 de setembro de 2004, que outorga
permissão à Fundação de Radiodifusão Educativa
Evangélica Congregacional de Boa Viagem para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade
de Boa Viagem, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 653, DE 2005
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 Senhor Ministro de Estado das Comunicações, permissões às entidades abaixo para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 332, de 13 de setembro de 2004
– Fundação de Radiodifusão Educativa Evangélica
Congregacional de Boa Viagem, no município de Boa
Viagem – CE; e
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2 – Portaria nº 183, de 21 de fevereiro de 2005
– Fundação José Fernandes de Melo, no município de
Pau dos Ferros – RN.
Brasília, 4 de outubro de 2005. – Luiz I. Lula da
Silva.
MC Nº 262 EM
Brasília, 28 de setembro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo
nº 53650.000944/2001, de interesse da Fundação de
Radiodifusão Educativa Evangélica Congregacional de
Boa Viagem, objeto de permissão para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com ﬁns exclusivamente educativos, no município de
Boa Viagem, Estado do Ceará.
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
levou este Ministério 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 correspondente.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 332,
DE 13 DE SETEMBRO DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o § 1º do
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 53650.000944/2001, e
do PARECER/MC/CONJUR/MGT/Nº 1.262 – 1.7/2004,
de 20 de agosto de 2004, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação de Radiodifusão Educativa Evangélica Congregacional de
Boa Viagem para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusiva-
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mente educativos, no município de Boa Viagem, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira.
PARECER Nº 373/2004 – DOS
Referência: Processo n. 5365fr000944/2001.
Interessada: Fundação de Radiodifusão Educativa
Evangélica Congregacional de Boa Viagem.
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 de Radiodifusão Educativa Evangélica Congregacional de Boa Viagem, com sede na
Cidade de Boa Viagem, Estado do Ceará, 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 291E, 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, promover ações assistenciais, educativas e culturais, através
da radiodifusão sonora e de sons e imagens.
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. Josafá Vieira cabendo a ele a representação ativa e passiva da entidade, nos atos de sua administração.
Compõem a Diretoria Executiva da entidade, ainda, a Sra. Jacilene Vieira de Alencar (Diretora Administrativo) e o Sr. Elieton de Alencar Almeida (Diretor
Financeiro).
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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 Xl1, 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 á deliberação do Congresso Nacional.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n0 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.
“Art. 13. ................................................
(...)
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 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.
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 aos autos.
De acordo com os registros deste Ministério,
a Fundação Cultural Passos Arruda (Processo nº
53650.001026/2002) formulou pedido para outorga
de permissão para executar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, naquela localidade.
III – Conclusão
Diante do exposto, estando o processo da Fundacão de Radiodifusão Educativa Evangélica Congregacional de Boa Viagem devidamente instruído em
conformidade com os dispositivos legais que regem
a matéria, o pedido formulado poderá ser deferido a
critério da autoridade competente, motivo pelo qual
sugerimos o seu encaminhamento à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
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.
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Brasília, 16 de agosto de 2004. – Claudio Ribeiro Correia Neto, Chefe de Serviço Região Norte/Nordeste.
De acordo. Encaminhe-se Coordenador-Geral de
Outorga de Serviços de Áudio.
Brasília, 18 de agosto de 2004. – Marcelo Fiuza
Lima, Coordenador da Coordenação de Radiodifusão
das regiões Norte/Norte.
De acordo, ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de agosto de 2004. – Anacleto Rodrigues Cordeiro, Coordenador-Geral de outorga de
Serviços de Áudio.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2006
(Nº 2.059/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Moxotó a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Inajá, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 135, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza
a Associação Comunitária e Cultural de Moxotó a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Inajá,
Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 646, DE 2005
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 às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 2.845, de 11 de dezembro de 2002,
alterada pela de nº 631, de 9 de dezembro de 2003 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro da Capela, na cidade de Vinhedo – SP;
2 – Portaria nº 250, de 12 de junho de 2003 –
Associação de Radiodifusão Comunitária “Pérola do
Triângulo”, na cidade de Iturama – MG;
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3 – Portaria nº 527, de 8 de outubro de 2003
– Associação Cultural Comunitária de Pirajuí, na cidade de Pirajuí – SP;
4 – Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2005 – Associação Prestadora de Serviços da Comunidade de
Perdizes, no Município de Perdizes – MG;
5 – Portaria nº 135, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária e Cultural de Moxotó, no
Município de Inajá – PE; e
6 – Portaria nº 281, de 28 de junho de 2005 – Associação Movimento Comunitário Rádio Educativa FM
de Cuiabá – MT, no Município de Cuiabá – MT.
Brasília, 30 de setembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 124 EM
Brasília, 5 de abril 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária e Cultural de
Moxotó, no município de Inajá, Estado de Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão de maneira a ncentivar 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 53103.000488/99, que ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
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somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 135, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005
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 53103.000488/99 e do Parecer/MC/
Conjur/Gat/Nº 1044-1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária e Cultural de Moxotó, com sede na Rua Cirilo Gomes,
nº 85 – Centro, no município de Inajá, Estado de Pernambuco, 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 08º54’08”S e longitude em
37º49’40”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de 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. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO Nº 170/2004/RADCOM/
DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.103.000.488/99 protocolizado em 2 de setembro de 1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária e Cultural de
Moxotó, município de Inajá Estado de Pernambuco.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária e Cultural de Moxotó
inscrita no CNPJ sob o número 03.366.445/0001-88,
no Estado de Pernambuco, com sede na Rua Cirilo
Gomes – nº 85, Centro, município de Inajá, dirigiu-se
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 1 de setembro 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.
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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 17 de dezembro 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 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 desta, 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 Antônio Maurício – nº 34, Alto do
Jorro, no Município de Inajá, Estado de Pernambuco,
de coordenadas geográﬁcas em 08º54’10”S de latitude
e 37º49’33”W de longitude. Ocorre que posteriormente,
as coordenadas e o endereço foram alterados, passando a estar na Rua Cirilo Gomes – nº 85, Centro, em
08º54’08”S de latitude e 37º49’40” de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 36 e 37, 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.

MAIO 2006
14498

Sexta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 inciso II, III,
IV e V da Norma 02/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, cópia do CNPJ das entidades que
manifestaram apoio a entidade requerente, cópia do
CNPJ da requerente, declaração de que a entidade não
possui vínculos de subordinação com outra entidade 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. 42 a 131).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 69, 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 inseridas 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 irradiada
e intensidade de campo rio 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 131 dos autos. Correspondentes 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 requisitas 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 02/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
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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 traba1hos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, exclui 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 e Cultural de Moxotó
• quadro diretivo
Presidente: Eronides Pantaleão
Vice-Presidente: Inez Maria de Jesus Menezes
Secretário: José Pedro Freire
Tesoureiro: Tânia Fabrícia Macedo Pantaleão
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Cirilo Gomes – nº 85, Centro, município de
Inajá, Estado de Pernambuco.
• coordenadas geográﬁcas
08º54’08” de latitude e 37º49’40” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 123 e 124. bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 59 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
e Cultural de Moxotó, 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
53.103.000.488/99 de 2 de setembro de 1999.
Brasília, 22 de junho de 2004. – Lídia Souza
El-Carab Moreira, Relatora da conclusão Jurídica
– Ana Maria das Dores e Silva, Relatora da conclusão Técnica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 272, DE 2006
(Nº 2.062/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
ao Sistema Lajes de Comunicações Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média na cidade de Acopiara,
Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 8 de dezembro de 2003, que outorga
concessão ao Sistema Lajes de Comunicações Ltda.,
para explorar, por (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Acopiara, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
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Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., na
cidade de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso
(Processo nº 53670.000144198 e Concorrência nº
011/98-SSR/MC);
Rádio Vale das Esmeraldas Ltda., na cidade de Pontalina, Estado de Goiás (Processo nº 53670.000141/98
e Concorrência nº 011/98-SSR/MC);
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995,
submeto à elevada consideração de Vossa Excelência
projeto de decreto que trata da outorga de concessão
às referidas entidades para explorar os serviços de
radiodifusão mencionados.
DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 2003

Brasília, 19 de agosto de 2003

Outorga concessão às entidades que
menciona, para explorar serviço de radiodifusão, e dá outras providências.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatório,
na modalidade Concorrência, com vistas â. outorga
de concessão para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média, nas localidades e Unidades
da Federação abaixo indicadas.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de
1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997, após analisar a documentação de
habilitação e as propostas técnica e de preço das
entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação
especifica de radiodifusão, conciuiu que obtiveram
a maior pontuação do valor ponderado, nos termos
estabelecidos pelos respectivos Editais, tornandose assim vencedoras das Concorrências, conforme
atos da mesma Comissão, que homologuei, as seguintes entidades:
Sistema Lajes de Comunicações Ltda., na cidade de Acopiara, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000661/98 e Concorrência nº 126/97-SSR/
MC);
Rádio Jericoacoara Ltda., na cidade de Jericoacoara, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000654/98
e Concorrência nº 126/97-SSR/MC);
Rádio Britto Ltda., na cidade de Anicuns, Estado
de Goiás (Processo nº 53670.000143/98 e Concorrência nº 0ll/98-SSR/MC);

O Vice-Presidente da República, no exercício
do cargo de Presidente da República, usando das
atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV,
e 223, caput, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, e tendo em vista o
disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada, concessão às entidades
abaixo mencionadas para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média:
I – Sistema Lajes de Comunicações Ltda., na
cidade de Acopiar, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000661/98 e Concorrência nº 126/97-SSR/MC);
II – Rádio Jericoacoara Ltda., na cidade de Jijoca de Jericoacoara, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000654/98 e Concorrência nº 126/97-SSR/MC);
III – Rádio Britto Ltda., na cidade de Anicuns,
Estado de Goiás (Processo nº 53670.000143/98 e
Concorrência nº 011/98-SSR/MC);
IV – Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda.,
na cidade de Edéia, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000144/98 e Concorrência nº 011/98-SSR/MC);
V – Rádio Vale das Esmeraldas Ltda., na cidade de Pontalina, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000141/98 e Concorrência nº 01l/98-SSR/MC).
Art. 2º As concessões ora outorgadas reger-seão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pelas outorgadas.
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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.
Art. 4º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o art. 3º, sob pena de tornar-se nula, de pleno
direito, a outorga concedida.
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Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 273, DE 2006
(Nº 2.064/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rede Jornal de Comunicação e Publicidade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Novo São Joaquim, Estado
do Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato que se refere a Portaria nº 180, de 4 de junho de 2003, que outorga permissão à Rede Jornal de Comunicação e Publicidade
Ltda. Para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Novo São Joaquim,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 742, DE 2005
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
180, de 4 de junho de 2003, que outorga permissão
à Rede Jornal de Comunicação e Publicidade Ltda.
Para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Novo São Joaquim,
Estado de Mato Grosso.
Brasília, 31 de outubro de 2005 – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 69 EM
Brasília, 17 de junho 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 078/2000SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso.
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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 ]9971, 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 2l de
junho de 1993 e da Legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Rede Jornal de Comunicação e
Publicidade Ltda. (Processo nº 53670.001484/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos 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 solicita seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 180, 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 53670.001484/2000, Concorrência nº 078/2000-SSR/MC, e do Parecer conjur/MC
nº 334, de 7 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rede Jornal de Comunicação e Publicidade Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regualementos 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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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 274, DE 2006
(Nº 2.083/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Sociedade Amigos dos Bairros Casa Grande I e II a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Francisco Morato, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 227, de 3 de maio de 2004, que autoriza
a Sociedade Amigos dos Bairros Casa Grande I e II a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Francisco Morato, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 759, DE 2005
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 às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 227, de 3 de maio de 2004 – Sociedade Amigos dos Bairros Casa Grande I e II, no
Município de Francisco Morato – SP;
2 – Portaria nº 489, de 26 de novembro de 2004
– Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Guaraci, no Município de Guaraci – SP;
3 – Portaria nº 535, de 22 de dezembro de 2004
– Associação de Rádio Difusão Comunitária “Rádio
Consciência Rural de Marajó – FM de São Sebastião
da Boa Vista – Pará – ARCCRRURALDOMARAJÓ/FM,
no Município de São Sebastião da Boa Vista – PA;
4 – Portaria nº 4, de 19 de janeiro de 2005 – Associação Comunitária dos Moradores de João XXIII,
no Município de Fortaleza – CE;
5 – Portaria nº 321, de 5 de julho de 2005 – Associação Comunitária de Cooperação e Desenvolvimento Cultural de Viçosa do Ceará, no Município de
Viçosa do Ceará – CE; e
6 – Portaria nº 417, de 14 de setembro de 2005
– Associação Beneﬁcente e Cultural Rádio Comunitária
“Voz das Rocas”, no Município de Natal – RN.
Brasília, 8 de novembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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MC Nº 195 EM
Brasília, 26 de maio de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outor4a de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Sociedade Amigos dos Bairros
Casa Grande I e II, situada no Município de Francisco
Morato, Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, 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 53.830.002.904198, 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, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 227, DE 3 DE MAIO DE 2004
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 53.830.002.904/98 e do Parecer/MC/
Conjur/MRD/Nº 0568-1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Sociedade Amigos
dos Bairros Casa Grande I e II, com sede na Rua Nair
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Benigno C. Magalhães 234 – Jardim Casa Grande II, no
município de Francisco Morato, Estado de São Paulo,
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 23º17’48”S e longitude em
46º44’28”W, utilizando a freqüência de 90,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, 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. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO
Nº 112/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – AOP
Referência: Protocolizado nº 53.830.002.904/98, de
dezembro de 1998
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Sociedade Amigos dos Bairros Casa
Grande I e II, localidade de Francisco Morato, Estado
de São Paulo.
I – Introdução
1. A Sociedade Amigos dos Bairros Casa Grande
I e II, inscrita no CNPJ sob o número 51.451.433/000102, no Estado de São Paulo, com sede Rua Nair Benigno C. Magalhães 234 – Jd. Casa Grande II, na cidade Francisco Morato, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, conforme requerimento
datado de 3 de dezembro 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
conto requerente, baseou o sou pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 27 de março de 2000, 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
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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) Igreja Assembléia de Deus Ministério de Francisco Morato – Processo nº
53.330.000.245/00, arquivado pelos seguintes ﬁtos e fundamentos: a Entidade possui
caráter religioso, o que a descaracteriza como
Comunitária, demonstrando ainda vinculando
e subordinação à igreja Evangélica, e portanto, a um grupo especíﬁco de determinado
de pessoas, ligadas por princípios religiosos
semelhantes, conforme se estatui da Ata de
Fundação e de vários artigos do Estatuto Social, conforme comunicado á entidade por
meio do ofício nº 5546, datado de 23-9-2002
(cópia anexa).
b) Associação Cultural Comunitária “PróMorato” – Processo nº 53.830.001.242/99, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos:
a Associação não apresentou a documentação
exigida pela legislação especíﬁca, no prazo legal estipulado no citado aviso de habilitação, o
qual expirou aos 26-4-00, em infringência ao
disposto no subitem 6.6.1 da Norma Complementar 2-98 e ainda, impossibilitando a análise técnico-jurídica do requerimento, conforme
comunicado à entidade por meio do ofício nº
5.545, datado de 23-9-2002 (cópia anexa).
c) Promorar Francisco Morato – Jardim
Esperança Associação Promoradia e de Melhoramentos – Processo nº 53.830.001.113/99,
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos:
a Entidade não encaminhou a documentação
exigida pela legislação especíﬁca no prazo legal estipulado no citado aviso de habilitação o
qual expirou aos 26-4-2000, em infringência
ao disposto no subitem 6.6.1 da Norma Complementar 2-98, e ainda, impossibilitando a
análise técnica jurídica, conforme comunicado
a entidade por meio do ofício nº 5547, datado
de 23-9-2002. (cópia anexa).
d) Associação Cultural Comunitária Moratense – Processo nº 53.830.000.272/00, arquivado pelos fatos e fundamentos: diante do
acordo realizado entre essa Entidade e sua
concorrente, foi comunicado à Associação,

MAIO 2006
14514

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

que não foi efetuada a contagem das manifestações em apoio constantes dos autos do
processo desta Associação, vez que esta Entidade, frente ao acordo celebrado com a Sociedade Amigos dos Bairros Casa Grande I e
II, decidiu “... abrir mão do direito de executar
o Serviço de Radiodifusão Comunitária...” em
favor desta última, indicada com a entidade
que deve prosseguir com a pretensão, por ter
melhores condições para executar o serviço
pretendido, conforme documento datado de
18 de novembro de 2003, subscrito pelo representante legal da associação, conforme
comunicado à Entidade por meio do ofício
12391/03 de 31-12-2003.
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 02/98,
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 Nair Benigno 109. Bairro Casa
Grande II, na cidade de Francisco Morato, Estado de
São Paulo, de coordenadas geográﬁcas em 23º16’54”S
de latitude e 46º44’43”W de longitude. Ocorre que,
posteriormente, as coordenadas propostas foram retiﬁcadas, passando a estar em 23º17’48”S de latitude
e 46º44’28”W de longitude consoante aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 27-3-00.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
conﬁrmadas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 45, 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, en-
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dereços 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
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: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I,
II, III, IV, V, VIII e X 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 e
declaração do endereço da sede. Diante da regularidade
técnico-jurídica dos processos nº 53.830.006.272/00
e 53.830.002.904/98, referentes às interessadas na
localidade e em observância ao disposto no subitem
6.10.1 da Norma 02/98, foi encaminhado ofício para que
se estabelecesse uma associação entre as mesmas,
ocorre que, frente ao acordo realizado entre as entidades, não foi utilizado o critério de seleção apontado no
subitem 6.10.2 da Norma 298, vez que a Associação
Cultural Comunitária Moratense “...abriu mão do direito
de executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária...”
em favor desta última, indicada como a Entidade que
deve prosseguir com a pretensão, por ter melhores
condições de executar o serviço pretendido, conforme
documento datado de 18 de novembro de 2003, subscrito pelo representante legal. Em decorrência de tal
fato a Entidade foi selecionada, tendo sido solicitada a
apresentação do projeto técnico (ﬂs. 48 a 151).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 151, 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 153 e 154. 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
coaxil), 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 comida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 151 dos autos, corresponde
ao que se segue:
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• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos 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 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 arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Numa 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 subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII
da Norma Complementar 02/98 e ainda, demais declarações e 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 Amigos dos Bairros da Casa Grande I e II;
• quadro diretivo
Presidente: Alfredo da Silva Castro Neto
Vice-Presidente: Pedro da Silva Moraes
1ª Secretária: Dely Marciano Machado
2ª Secretária: Luzia Ressureição França Reis
1ª Tesoureira: Miramir Nascimento de Souza
2ª Tesoureira: Maria das Dores Pinto
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Nair Benigno 109, Bairro Casa Grande I e II,
cidade de Francisco Morato, Estado de São Paulo;
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• coordenadas geográﬁcas
23º17’48” de latitude e 46º44’28” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 153 e 154, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 151
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Sociedade Amigos dos Bairros Casa Grande I e II, 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
53.830.002.904/98, de 03 de dezembro de 1998.
Brasília, 29 de março de 2004 – Aline Oliveira
Prado, Relator da conclusão Jurídica, Ana Maria das
Dores e Silva, Chefe de Serviço/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 30 de março de 2004 – Alexandra Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 30 de março de 2004 – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 275, DE 2006
(Nº 2.084/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Vale das Esmeraldas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Pontalina, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 8 de dezembro de 2003, que outorga
concessão à Rádio Vale das Esmeraldas Ltda., para
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Pontalina, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 750, DE 2005
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à
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apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 8
de dezembro de 2003, que “Outorga concessão às
entidades que menciona, para explorar serviço de radiodifusão, e dá outras providências”.
Brasília, 3 de novembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 325 EM
Brasília, 19 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatório,
na modalidade Concorrência, com vistas à outorga
de concessão para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média, nas localidades e Unidades
da Federação abaixo indicadas.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, após analisar a documentação de habilitação
e as propostas técnica e de preço das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão concluiu que obtiveram a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos, pelos respectivos Editais, tornando-se assim Vencedoras das
Concorrências, conforme atos da mesma Comissão,
que homologuei, as seguintes entidades:
Sistema Lajes de Comunicações Ltda., na cidade de Acopiara, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000661/98 e Concorrência nº 126/97-SSR/
MC);
Rádio Jericoacoara Ltda., na cidade de Jericoacoara, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000654/98
e Concorrência nº 126/97-SSR/MC);
Rádio Britto Ltda.; na cidade de Anicuns, Estado
de Goiás (Processo nº 53670.000143/98 e Concorrência nº 01l/98-SSR/MC);
Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., na
cidade de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso
(Processo nº 53670.000144/98 e Concorrência nº
0ll/98-SSR/MC);
Rádio Vale das Esmeraldas Ltda., na cidade de Pontalina, Estado de Goiás (Processo nº 53670.000141/98
e Concorrência nº 011/98-SSR/MC);
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995,
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submeto à elevada consideração de Vossa Excelência
projeto de decreto que trata da outorga de concessão
às referidas entidades para explorar os serviços de
radiodifusão mencionados.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição1 os atos de outorga somente produzirão efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito sejam encaminhados os
referidos atos.
Respeitosamente, – Miro Teixeira, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 2003
Outorga concessão às entidades que
menciona, para explorar serviço de radiodifusão, e dá outras providências.
O Vice-Presidente da República, no exercício
do cargo de Presidente da República, usando das
atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV,
e 223, caput, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, e tendo em vista o
disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média:
I – Sistema Lajes de Comunicações Ltda., na
cidade de Acopiara, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000661/98 e Concorrência nº 126/97-SSR/
MC):
II – Rádio Jericoacoara Ltda., na cidade de Jijoca de Jericoacoara, Estado do Ceará (Processo
nº 53650.000654/98 e Concorrência nº 126/97-SSR/
MC);
III – Rádio Britto Ltda., na cidade de Anicuns,
Estado de Goiás (Processo nº 53670.000143/98 e
Concorrência nº 011/98-SSR/MC);
IV – Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda.,
na cidade de Edéia, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000144/98 e Concorrência nº 011/98-SSR/MC);
V – Rádio Vale das Esmeraldas Ltda., na cidade de Pontalina, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000141/98 e Concorrência nº 011/98-SSR/
MC).
Art. 2º As concessões ora outorgadas reger-seão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pelas outorgadas.
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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.
Art. 4º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o art. 3º, sob pena de tornar-se nula, de pleno
direito, a outorga concedida.
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Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
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terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 276, DE 2006
(Nº 2.058/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Beneﬁcente Comunitária de
Caucaia do Alto – ACBC a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Cotia, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n 124, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a
Associação Cultural Beneﬁcente Comunitária de Caucaia do Alto – ACBC a executar, por 10 (dez) atos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cotia, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 743, DE 2005
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, acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 124, de 16 de fevereiro de 2005, que outorga autorização à Associação
Cultural Beneﬁcente Comunitária de Caucaia do Alto
– ACBC pata executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, no Município de Cotia, Estado de São Paulo.
Brasília, 31 de outubro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva
MC Nº 137 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Cultural Beneﬁcente
Comunitária de Caucacia do Alto – ACBC, no município de Cotia, Estado de São Paulo, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de 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, 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 53830.002774/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 124, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 11 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 53830.002774/98 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 1166-1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultural Beneﬁcente Comunitária de Caucaia do Alto ACBC,
com sede na Estrada do Cruzeiro nº 1, no município
de Cotia, Estado de São Paulo, 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 91.612, 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 23º41‘23”S e longitude em
47º01’56”W, utilizando a freqüência de 87,5 MHz.
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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. – Eunício Oliveira.

RELATÓRIO
Nº 191/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – LHMB
Referência: Processo nº 53830.0002774/98 protocolizado 19-11-98.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural Beneﬁcente Comunitária de Caucaia do Alto – ACBC, Município de Cotia
Estado de São Paulo.

I – Introdução
1. A Associação Cultural Beneﬁcente Comunitária
de Caucaia do Alto – ACBC inscrita no CNPJ sob o
número 02.830.439/0001-77, no Estado de São Paulo, com sede na Estrada do Cruzeiro 1 –, Município
de Cotia, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, conforme requerimento datado de 19
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 27-3-00 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.
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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 acorde
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 José Manoel de Oliveira, nº 645
– Caucaia do Alto, no Município de Cotia, Estado de
São Paulo, de coordenadas geográﬁcas em 23º41’30”S
de latitude e 47º01’39”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 76, 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: apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos II, da Norma 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, 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
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autos e posterior seleção da Entidade, tendo sido
solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 79
a 122).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls 95/96,
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se
o roteiro de verificação de instalação da estação,
constatando-se conformidade com a Norma 2/98,
em especial as exigências inscritas em seu item
6.11, conforme observa-se nas folhas 123 e 124.
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 124 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 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
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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 Cultural Beneﬁcente Comunitária de
Caucaia do Alto – ACBC
• quadro diretivo
Presidente: Gilson José Lins de Araújo
Vice-Presidente: José de Oliveira Bitencourt
Secretário: Valdir da Silva
Tesoureiro: Menandro Tapajós Neto
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Estrada do Cruzeiro, nº 20 município de Cotia,
Estado de São Paulo.
• coordenadas geográﬁcas
23º41’23” de latitude e 47º1’56” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs 123 e 124, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 95/96
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultural
Beneﬁcente Comunitária de Caucaia do Alto – ACBC,
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 53830.002774/98
de 19 de novembro de 1998.
Brasília, 24 de junho de 2004.
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De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 24 de junho de 2004. – Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 277, DE 2006
(Nº 2.090/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Difusora Colíder Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Marcelândia,
Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 139, de 4 de junho de 2003, que outorga permissão à Rádio Difusora Colíder Ltda., para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Marcelândia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 709, DE 2005
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 às entidades abaixo relacionadas
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes Atos:
1 – Portaria nº 139, de 4 de junho de 2003 – Rádio
Difusora Colida Ltda., na cidade de Marcelândia – MT; e
2 – Portaria nº 175, de 4 de junho de 2003 – Continental Comunicações Ltda., na cidade de Mirassol
D’Oeste – MT.
Brasília, 17 de outubro de 2005.

MC Nº 74 EM
Brasília, 17 de junho 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 ns 078/2000SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Marcelândia, Estado de Mato Grosso.
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 Difusora Colíder Ltda. (Processo nº
53670.001488/2000) 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 139, 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 53670.0Õ1488/2000, Concorrência nº 078/2000-SSR/MC, e do Parecer/Conjur/MC
Nº 360/2003, de 8 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão a Rádio Difusora Colíder Ltda. pára explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Marcelândia,
Estado de Mato Grosso.
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 278, DE 2006
(Nº 2.092/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Apoio Social 22 de Outubro a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Rincão, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 767, de 22 de dezembro de 2003, que autoriza a Associação Comunitária de Apoio Social 22 de
Outubro a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rincão, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 652, DE 2005
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 às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 565, de 5 de novembro de 2003
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Araçuaí, na cidade de Araçuaí – MG;
2 – Portaria nº 767, de 22 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária de Apoio Social 22 de Outubro, na cidade de Rincão – SP;
3 – Portaria nº 179, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária de Conchal, na cidade de Conchal – SP;
4 – Portaria nº 207, de 28 de abril de 2004 – Associação da Juventude do Município de Montes Altos
– MA, no Município de Montes Altos – MA;
5 – Portaria nº 538, de 22 de dezembro de 2004
– Associação Cultural Comunitária Rádio Provisão FM,
no Município de Caruaru – PE;
6 – Portaria nº 72, de 4 de fevereiro de 2005
– Clube de Mães e Idosos Maria Isabel de Medeiros,
no Município de Natal – RN;
7 – Portaria nº 77, de 14 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Vida Nova, no Município de Franca – SP; e
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8 – Portaria nº 170, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação de Desenvolvimento Comunitário e Cultural de Regeneração (PI) ADERE, no Município de
Regeneração – PI.
Brasília, 4 de outubro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 46 EM
Brasília, 13 de abril de 2004.
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 Apoio Social
22 de Outubro, na cidade de Rincão, Estado de São
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, 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 53830.000388/99, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 767, DE 22 DE DEZEMBRO 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 2.6l5, de 3 de junho
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de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53830.000388/99 e do PARECER/CONJUR/MC
nº 1.733/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Apoio Social 22 de Outubro, com sede
na Avenida Gerôncio do Amaral nº 96, Vila Bela Vista,
na cidade de Rincão, Estado de São Paulo, 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 21º35’20”S e longitude em
48º04’20”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
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 399 /2003-DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53830000388/99, protocolizado em 25-2-99.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Apoio Social 22 de Outubro, localidade de Rincão, Estado de
São Paulo.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Apoio Social 22 de Outubro, inscrita no CNPJ sob o número
02.957.305/0001-11, no Estado de São Paulo, com
sede na Avenida Gerôncio do Amaral nº 96, Vila Bela
Vista, cidade de Rincão, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 10 de fevereiro 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 9 de setembro de 1999, que contempla a
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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
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 Avenida Gerôncio Teixeira do
Amaral nº 96, Vila Bela Vista, na cidade de Rincão,
Estado de São Paulo, de coordenadas geográﬁcas
em 21º35’20”S de latitude e 48º04’20”W de longitude,
conforme os dados constantes do Aviso publicado no
DOU., de 9-9-99.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 124/125, 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 para 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, VIII, da Norma nº 2/98,
comprovação de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ da requerente e declaração do endereço
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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. 127 a 190).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 178/179,
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 189 e 190. 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 dá 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 191, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos
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 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.
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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 de Apoio Social 22 de
Outubro;
• quadro diretivo
Presidente: Sílvio de Lucca
Vice-Presidente: Walmir Arruda
Secretário Geral: Alexandre Cesar Benedito
Tesoureiro: Roque Spagno
2º Tesoureiro: Robson Vitalli Bizarro
1º Suplente: Airson Botan
2º Suplente: José Luis Cerone
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Avenida Gerôncio Teixeira do Amaral nº 96, Vila
Bela Vista, cidade de Rincão, Estado de São Paulo;
• coordenadas geográﬁcas
21º35’20”S de latitude e 48º04’20”W de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 189 e 190, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 178
e 179 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária de
Apoio Social 22 de Outubro, 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
53830000388/99, de 25 de fevereiro de 1999.
Brasília, 1º de dezembro de 2003. – Cristiane
Cavalheiro Rodrigues, Relator da Conclusão Jurídica – Ana Maria das Dores e Silva, Relator da Conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 1º de dezembro de 2003. – Jayme 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
Nº 279, DE 2006
(Nº 1.880/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de São Francisco de Sales a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Francisco de Sales, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 96, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação Cultura de
São Francisco de Sales a executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Francisco de Sales, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 219, DE 2005
(TVR nº 550/05)
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 às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 70, de 4 de fevereiro de 2005
– Associação Portinari Comunitária de Cultura, Lazer
e Comunicação de Brodowski, no município de Brodowski-SP;
2 – Portaria nº 74, de 4 de fevereiro de 2005
– Clube de Mães “Madre Madalena” da Comunidade
Senhor dos Passos – COMASP, no município de Malacacheta-MG;
3 – Portaria nº 83, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Niteroiense de Arte, Cidadania e Comunicação POPGOIABA, no município de Nitetói-RJ;
4 – Portaria nº 85, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária e Solidária de Comunicação
Social Sepé Tiaraju, no município de São Sepé-RS;
5 – Portaria nº 96, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de São Francisco de Sales, no município de São Francisco de Sales-MG;
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6 – Portaria nº 98, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação da Rádio Comunitária “Voz do Povo”, no
município de Porto de Moz-PA;
7 – Portaria nº 108, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação de Moradores da Cohab Massangano
– Petrolina (PE), no município de Petrolina-PE;
8 – Portaria nº 109, de 16 de fevereiro de 2005
Associação de Integração Comunitária de São João do
Tigre, no município de São João do Tigre-PB; e
9 – Portaria nº 112, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Ibirapuã, no município de Ibirapuã-BA.
Brasília, 19 de abril de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 80 EM
Brasília, 11 de março de 2005
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 São Francisco de Sales no Município
de São Francisco de Sales, Estado de Minas Gerais,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.6l2, de l9 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 53710.001286/99, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
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presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 96, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005
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 53710.001286/99 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 839 – 1.08/2004 resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de São Francisco
de Sales, com sede na Rua Vinte e Um, nº 933, Bairro
Alto da Boa Vista, no Município de São Francisco de
Sales, Estado de Minas Gerais, 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 l9º5l’2l”S e longitude em
49º46’12”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO
Nº 151/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – LC
Referência: Processo nº 53710001286/99 protocolizado em 26-10-1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de São Francisco de Sales, Município de São
Francisco de Sales, Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de São Francisco Sales inscrita no CNPJ sob o
número 03.320.957/0001-03, no Estado de Minas Gerais, com sede na Rua 21, nº 933, Bairro Alto do Boa
Vista, Município de São Francisco de Sales, dirigiu-se
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
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forme requerimento datado de 10 de setembro 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 transmissor, assim como o sistema
irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entra 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, cm
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao e*ame
do pleito formulado peta 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 21, nº 933, no Município de
São Francisco de Sales, Estado de Minas Gerais, de
coordenadas geográﬁcas em 19º51’21”S de latitude e
49º46’12”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 37, 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 cana),
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
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requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II
da Norma nº 2/98, comprovação das manifestações de
apoio 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. 40 a 80).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 44, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma nº 2/98, cm especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se 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; 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 características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 80 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 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 da requerente, demonstrando a sua
regularidade, conforme indicado no subitem
6.7, incisos III, IV, V e VII da Norma Comple-
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mentar 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 São Francisco de Sales;
• quadro diretivo
Presidente: Márcio Luiz Lopes
Vice-Presidente: Clayton Sebastião Morais Ferreira
1º Secretário: Lindalva Gonçalves Ferreira Faria
2º Secretário: Mauri José Diniz
1º Tesoureiro : Hildo Antônio de Faria
2º Tesoureiro: Roberto Borges dos Santos
1º Diretor de Patrim: José Marcos Barbosa de Oliveira
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua 21, nº 933, Município de São Francisco de
Sales, Estado de Minas Gerais.
• coordenadas geográﬁcas
19º51’2l” de latitude e 49º46’12” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 77 e 78, bem
como “Formulário de Informações Técnicas – ﬂs 44
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 São Francisco de Sales, 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 58710001286/99
de 26 de outubro de 1999.
Brasília, 4 de junho de 2004. – Luciana Coelho,
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, de 7 de junho de 2004. – Alexandra
Luciana Costa, Coordenadora.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 280, DE 2006
(Nº 1.901/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Jambeiro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Jambeiro, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 181, de 16 de abril de 2004, que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Jambeiro a executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jambeiro, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 84, DE 2005
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 às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 89, de 23 de janeiro de 2004
– Associação dos Moradores e Amigos de Chonin de
Cima – AMACCI, na cidade de Governador Valadares
– MG;
2 – Portaria nº 91, de 23 de janeiro de 2004 Associação Comunitária Atalaia de Comunicação e Cultura, na cidade de Caculé – BA;
3 – Portaria nº 135, de 16 de abril de 2004 Associação Comunitária e Agropastoril de Tuiutiba, na
cidade de Campo Formoso – BA;
4 – Portaria nº 140, de 16 de abril de 2004 – Associação de Moradores e Amigos do Bairro de Pedra
– ASMOAPE, na cidade de Fortaleza – CE;
5 – Portaria nº 163, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Assaí, na cidade de Assaí – PR;
6 – Portaria nº 165, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária da Vila Rural Vereador Sebastião
Vieira de Araújo, na cidade de Inajá – PR;
7 – Portaria nº 166, de 16 de abril de 2004 – Conselho Comunitário de Desenvolvimento Social, Educacional e Econômico de Mauá – CODESEM, na cidade
de Mauá da Serra – PR;
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8 – Portaria nº 171, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária do Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Tibagi, na cidade de Tibagi – PR;
9 – Portaria nº 181, 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico
de Jambeiro, no município de Jambeiro – SP;
10 – Portaria nº 218, de 28 de abril de 2004
– Associação Comunitária e Cultural Porto União, no
município de Porto União – SC; e
11 – Portaria nº 302, de 3 de agosto de 2004
– Fundação Assistencial, Educacional e Cultural de
Petrolina – FAEPE, no município de Petrolina – PE.
Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC nº 143 EM
Brasília, 11 de maio de 2004
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 Desenvolvimento Cultural e Artístico de Jambeiro, situada
no Município de Jambeiro, no Estado de São Paulo,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso cm 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
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do Processo Administrativo nº 53.830.001.133/00, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar os
trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente apos deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 181, DE 16 DE ABRIL DE 2004
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 53.830.001.133/00 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 0219– 1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de
Jambeiro, com sede na Rua Cel. Batista, nº 130, Centro, Município de Jambeiro, Estado de São Paulo, 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 23º15’24”S e longitude em
45º41’31”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
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. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO Nº 30/2004-DOSR/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.830.001.113/00, protocolado em 28 de setembro de 2000.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Jambeiro, localidade de
Jambeiro, Estado de São Paulo
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Jambeiro,, inscrita no CNPJ
sob o número 04.056.12610001-39, no Estado de
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São Paulo, com sede na Rua Cel. Batista 130 Centro
cidade de Jambeiro, exigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento
datado de 27 de abril de 2000, 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 á 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
ai 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 11cm, com centro
localizado na Rua Cel. Batista 130,Centro. na cidade
de Jambeiro, Estado de São Paulo, de coordenadas
geográﬁcas em 23º15’20”S de latitude e 45º41’30”W
de longitude. Ocorre que posteriormente, as coordenadas propostas foram retiﬁcadas, passando a estar
em 23º15’24”S de latitude e 45º41’31” W aos dados
constantes no DOU de 24 de maio de 2002.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser retiﬁcadas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 379, 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
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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 passiveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos IX e X da Norma 02/98, Certidão Cartorária.
cópia do CNPJ da requerente e declaração do endereço da sede, cujo cumprimento o 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. 383 a 443).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 421, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme se observa
nas folhas 430 e 431, 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 irradiante e intensidade de campo no
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elencadas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especiﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 443, dos autos corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em 1conformidade 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 dipostos
no Código Ciii 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 arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos XIX
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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 67, 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 de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Jambeiro.
• quadro diretivo
Presidente: Joel Pereira dos 5. Silva
Vice-Presidente: André Luiz Almeida Guimarães
Secretário: Dayse Maria de A. dos Santos
Tesoureiro: Túlio Prado Vilhena
Diretor Adm.: Alberto Vasconcelos Coelho
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Coronel Batista, 130, Centro, cidade de Jambeiro, Estado de São Paulo;
• coordenadas geográﬁcas
23º15’24” de latitude e 45º41’31” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 430 e 431, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 421
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária de
Desenvolvimento Cultural e Artístico de Jambeiro, 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 53.830.001.133/00, de
28 de setembro de 2000.
Brasília, 27 de janeiro de 2004. – Vilma F. Alvarenga, Relatora da conclusão Jurídica. – Neide Aparecida da Silva, Relatora da conclusão Técnica, Chefe
de Serviço/SSR.
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À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 27 de janeiro de 2004. – 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, 27 de Janeiro de
2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do
Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 30 /2004/DOSR/SSCE/
MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 27 de janeiro de 2004. – Carlos Alberto
Freire Resende, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica, Substituto.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 281, DE 2006
(Nº 2.002/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação e Ação Social Comunitária de Baixo Guandu a executar servido
de radiodifusão comunitária na cidade de
Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato que se refere a Portaria
nº 171, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a Associação de Comunicação e Ação Social Comunitária de
Baixo Guandu a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 683, DE 2005
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 às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 672, de 9 de dezembro de 2003
– Rádio Comunitária Diamantina FM de Governador
Edison Lobão – Maranhão, na cidade de Governador
Edison Lobão – MA;
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2 – Portaria nº 676, de 9 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Cruzeiro do Oeste, na cidade de Cruzeiro do
Oeste – PR;
3 – Portaria nº 730, de 15 de dezembro de 2063
– Associação “Marechal Rondon” de Campinápolis
– MT, na cidade de Campinápolis – MT;
4 – Portaria nº 221, de 28 de abril de 2004 – Associação para o Desenvolvimento Sustentável de Ribeira
– ADS Ribeira, no município de Ribeira – SP;
5 – Portaria nº 12, de 26 de janeiro de 2005
– Associação Comunitária Areia Branca – ACAB, no
município de Ibicuitinga – CE; e
6 – Portaria nº 171, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação de Comunicação e Ação Social Comunitária de Baixo Guandu, no município de Baixo
Guandu – ES.
Brasília, 13 de outubro 2005.

MC Nº 144 EM
Brasília, 25 de abril de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Comunicação e Ação
Social Comunitária de Baixo Guandu, no município
de Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, 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 53660.000526/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 171, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005
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 53660.000526/98 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 955 – 1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Comunicação e Ação Social Comunitária de Baixo Guandu, com sede na Avenida Carlos de Medeiros, nº 605
– Centro, no município de Baixo Guandu, Estado do
Espírito Santo, 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 19º30’49”S e longitude em
41º00’52”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO
Nº 160/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC-LSM
Referência: Processo nº 53.660.000,526/98 protocolizado em 14 de agosto de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Comunicação e Ação
Social Comunitária de Baixo Guandu, município de
Baixo Guandu Estado do Espírito Santo.
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I – Introdução
1. A Associação de Comunicação e Ação Social
Comunitária de Baixo Guandu inscrita no CNPJ sob
o número 02.575.438/0001-23, no Estado do Espírito
Santo, com sede na Avenida Carlos de Medeiros – nº
605, Centro, município de Baixo Guandu, dirigiu-se
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
conforme requerimento datado 12 de agosto de 1998,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse ria 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 tio 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 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 circulo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Judith Leão Castelo – nº 646,
Quadra AAB, Lote nº 6 no perímetro urbano, Centro no
município de Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo,
de coordenadas geográﬁcas em 19º00’58” de latitude
e 40º30’38”W de longitude. Estas coordenadas foram
alteradas, passando a estarem 19º30’49”S de latitude
e 41”00’52”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
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documento de folhas 64 e 65, 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 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: apresentação da
documentação elencado no subitem 6.7 incisos I, II, III e
V da Norma 2/98, comprovação de necessária alteração
estatutária, retiﬁcação da denominação tia entidade na
sua ata de fundação, cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente e declaração do endereço da s~de da entidade 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. 76 a 203).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 202 e
203, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindose o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação,
constatando-se conformidade com a Norma 2/98, em
especial as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 204 e 205. 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 à 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 203 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 nº9612/98;
• ata de constituição e aval ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
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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 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 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 trabalhes 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 e Ação Social Comunitária de Baixo Guandu;
• quadro diretivo
Presidente: Lenita Holz;
Vice-Presidente: Décio Elias Gomes da Rocha;
Secretário: Albmar Reis de Medeiros;
Tesoureira: Laurides Ruﬁno das Neves;
Diretor de Comunicação Social: Fernando Bussular.
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Judith Leão Castelo – nº 646, Quadra AAB,
Lote 6, Centro, município de Baixo Guandu, Estado
do Espírito Santo.
• coordenadas geográﬁcas
19º30º49º de latitude e 41º00’52” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 204 e 205, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 202
e 203 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Comunicação e
Ação Social Comunitária de Baixo Guandu, 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 53.660.000.526/98 de 14 de agosto de 1998.
Brasília, 16 de junho de 2004. – Lídia Souza ElCarab Moreira, Relatora da conclusão Jurídica. – Neide
Aparecida da Silva, Relatora da conclusão Técnica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 282, DE 2006
(Nº 2.010/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Vale do Paranaíba Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Campos
Verdes, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.829, de 11 de dezembro de 2002, que outorga
permissão à Rádio Vale do Paranaíba Ltda, para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Campos Verdes, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 597, DE 2005
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 2.829,
de 11 de dezembro de 2002, que outorga permissão
à Rádio Vale do Paranaíba Ltda, para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Campos Verdes, Estado de Goiás.
Brasília, 14 setembro de 2005.

MC Nº 152 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 10/98-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Campos Verdes, 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 especiﬁca de radiodifusão, concluiu que a Rádio Vale
do Paranaíba Ltda. (Processo nº 53670.000120/98)
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 2.829, 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 53670.000120/98, Concorrência nº 10/98-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Vale do Paranaíba Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora cm freqüência modulada, na cidade de Campos Verdes, 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. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 283, DE 2006
(Nº 2.016/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Televisão Verdes Mares Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Recife, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 507, de 8 de dezembro de 2004, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 23 de agosto de 1997, a
permissão outorgada à Televisão Verdes Mares Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 132, DE 2005
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 507, de 8 de
dezembro de 2004, que renova a permissão outorgada, por transferência direta, à Televisão Verdes Mares
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no município de Recife, Estado
de Pernambuco.
Brasília, 9 de março de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 310 EM
Brasília, 16 de dezembro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria, pela qual foi renovada, por dez anos,
a partir de 23 de agosto de 1997, a permissão outorgada, por transferência direta, à Televisão Verdes Mares
Ltda., pela Portaria nº 271, de 9 de outubro de 1985,
publicada no Diário Oﬁcial da União de 18 de outubro
de 1985, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Recife, Estado de Pernambuco.
2. Observo que a renovação do prazo de vigência da outorga para explorar serviços de radiodifusão
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é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1912, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que o pedido foi analisado
pelos órgãos técnicos desta Pasta e considerado de
acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações necessárias
à renovação da permissão, o que levou este Ministério
a deferir o pedido de renovação.
4. Nessa conformidade, e em observância aos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal,
esclareço que 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 53103.000409/00.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 507, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972 e art. 6º,
inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53103.000409160 e do Parecer/MC/Conjur/MRD/Nº
1.649-1.13/2004, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.217, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 23 de agosto de 1997, a permissão outorgada, por transferência direta, à Televisão Verdes Mares
Ltda., pela Portaria nº 271, de 9 de outubro de 1985,
publicada no Diário Oﬁcial da União de 18 de outubro
de 1985, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, 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 Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira, Ministro de Estado
das Comunicações.
PARECER Nº 143/2004/DOS/SSCE/MC
Referência Processo nº 53103.000409/2 000
Interessada: Televisão Verdes Mares Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga
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Ementa: Permissão para executar o Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, cujo prazo
teve seu termo ﬁnal em 23-8-1997.
Pedido Apresentado Intempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento
1 – Televisão Verdes Mares Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, requer renovação de prazo de vigência de sua
permissão, cujo termo ﬁnal ocorreu cm 23 de agosto
de 2000
I – Dos Fatos
2 – Mediante a Portaria nº 835, de 16 de agosto
de 1977, foi autorizada a permissão à Publisom Indústria e Comércio Ltda. (Rádio Recife FM Estéreo Ltda.),
para explorar, por 10 anos o Serviço de Radiodifusão
Sonora em Freqüência Modulada, na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco.
3 – A permissão em tela foi objeto de transferência direta, conforme Portaria nº 271, de 9
de outubro de 1985, publicado DOU de 18-10-85
A outorga foi transferida para a Televisão Verdes
Mares Ltda.
4 – A outorga foi renovada através da Portaria
nº 68, de 22 de junho de 1992, e publicada no DOU
de 2-7-92, ratiﬁcada pelo Decreto Legislativo nº 23, de
9 de junho de 1994, e publicado no DOU de 3-6-94,
renovando a outorga por 10 (dez) anos, a partir de 23
de agosto de 1987.
5 – O Cumpre ressaltar que, durante o último período de vigência da outorga, a entidade sofreu uma
advertência, conforme se veriﬁca de seus assentamentos cadastrais.
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A punição aplicada foi a seguinte:
– por descumprir o disposto no item 9.5
da Norma 7/80, da Portaria SG nº 17/83, c.c.
o art. 122, item 34 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, advertência.
Despacho datado de 18 de julho de 1989.
II – Do Mérito
6 – O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece o prazo de 10 (dez) anos para o serviço de
radiodifusão sonora, e 15 (quinze) anos para o serviço
de radiodifusão de sons e imagens, que poderão ser
renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, §
3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição
(art. 22, § 5º).
7 – De acordo com o artigo 4º, da Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem
a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) meses
anteriores ao término do respectivo prazo.
8 – O prazo de vigência desta permissão teve
seu termo ﬁnal em 23 de agosto de 1997, pois começou a vigorar em 23-8-1987, com a publicação da
Portaria nº 68, de 22 de junho de 1992, e publicada
no DOU de 2-7-92.
9 – O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado neste Ministério das Comunicações, no dia 16 de março de 2001, fora do prazo
legal (ﬂ. 6).
10 – A requerente tem seus quadros societário
e diretivo aprovados pelo Poder Concedente com a
seguinte composição:
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12 – A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme indica o Laudo de Vistoria
da Anatel à ﬂ. 46/52.
13 – É regular a situação da concessionária/
permissionária perante o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações – Fistel, consoante informação de
ﬂs. 40 e 133.
14 – Consultado o nosso cadastro, veriﬁcou-se
que a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam os limites ﬁxados pelo artigo 12 e seus parágrafos,
do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967.
15 – Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 23
de agosto de 1997.
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos a Consultoria Jurídica, para prosseguimento.
É o parecer sub-censura.
Ao Coordenador-Geral de Outorga de Serviços
de Áudio.
Brasília, 27 de abril de 2004. – Cláudio Ribeiro
Correia Neto, Chefe de Serviço Região Norte/Nordeste.
De acordo. Ao Sr. Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
Brasília, 27 de abril de 2004. – Anacleto Rodrigues Cordeiro, – Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 284, DE 2006
(Nº 2.018/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária 97 FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Turmalina,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 744, de 19 de dezembro de 2003, que autoriza
a Rádio Comunitária 97 FM a executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Turmalina, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 900, 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 744, de 19 de
dezembro de 2003, que autoriza a Rádio Comunitária
97 FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Turmalina, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 16 de dezembro de 2004 – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 543 EM
Brasília, 26 de dezembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Rádio Comunitária 97 FM, na cidade de
Turmalina, 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. 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 53710.001035/01, 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
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somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, do Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 744, 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. 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 53710.001035/01 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1.687/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Rádio Comunitária
97 FM, com sede na Rua Canuto de Quadros, nº 159/C
– Campo, na cidade de Turmalina, Estado de Minas Gerais, 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 17ºl7’07”S e longitude em
42º43’34”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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 354/2003-DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53710001035/01, protocolizado em 12-12-2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Rádio Comunitária 97 FM, localidade de
Turmalina, Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Rádio Comunitária 97 Fm, inscrita no CNPJ
sob o número 05.791.265/0001-79, no Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Canuto de Quadros nº
159/C, campo, cidade de Turmalina, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 10 de dezembro de 2001,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
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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 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
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
planta de armamento que os equipamentos seriam instalados em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua Canuto de Quadros nº 159,
Campo, na cidade de Turmalina, Estado de Minas Gerais,
de coordenadas geográﬁcas em 17º17’08”S de latitude e
42º43’34”W de longitude, conforme os dados constantes
do Aviso publicado no DOU, de 11-12-2001.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que depreende da memória do documento de folhas 33/34, 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
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apontou novas coordenadas 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, III,
IV, V, VIII, da Norma 2/98, 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 especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada
a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 36 a 86).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 40/41, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas
folhas 79 e 80. 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 87, 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 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; e
comprovantes relativos a maioridade e nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
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• planta de arruamento e declaração de
acordo com a 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 subítem 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
Rádio Comunitária 97 FM;
• quadro diretivo
Presidente: Luiz Carlos Alves de Oliveira
Vice-Presidente: Roberto Meire da Rocha
Secretário: Helton Luiz Lopes de Macedo
Suplente de Secretário: Admilson Oliveira Santos
Tesoureiro: Fabiano Tiago da Silva
Suplente de Tesoureiro: Nivaldo Lopes Cordeiro
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Canuto de Quadros nº 159/B, Campo, cidade
de Turmalina, Estado de Minas Gerais;
• coordenadas geográﬁcas
17º17’07”S de latitude e 42º43’34W de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 79 e 80, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 40/41
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposta, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Rádio Comunitária 97
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 53710001035/01,
de 12 de dezembro de 2001.
Brasília, 14 de novembro de 2003 – Cristiane
Cavalheiro Rodrigues, Relatora da Conclusão Jurí-
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dica. – Neide Aparecida da Silva, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 17 de novembro 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 285, DE 2006
(Nº 2.104/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Ecoacre Rádio, Jornal e Televisão Ltda.
Para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Epitaciolândia, Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 240, de 22 de abril de 2005, que outorga permissão à Ecoacre Rádio, Jornal e Televisão Ltda. para
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Epitaciolândia, Estado do Acre.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 802, DE 2005
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 240, de
22 de abril de 2005, que outorga permissão à Ecoacre
Rádio, Jornal e Televisão Ltda. Para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada no
Município de Epitaciolândia, Estado do Acre.
Brasília, 24 de novembro de 2005 – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 182 EM
Brasília, 3 de maio de 2005
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 001/2001SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
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de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
Município de Epitaciolândia, Estado do Acre.
2. A Comissão Especial de Licitação, constituída
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e suas
alterações, 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 Ecoacre – Rádio, Jornal
e Televisão Ltda. (Processo nº 53630.000144/2001) 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 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, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 240, DE 22 DE ABRIL DE 2005
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 53630.000144/2001, Concorrência nº
001/2001-SSR/MC, e do Parecer/Conjur/MC/MGT/Nº
0569-2.29/2005, de 8 de abril de 2005, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Ecoacre Rádio, Jornal e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município
de Epitaciolândia, Estado do Acre.
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. – Eunício Oliveira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 286, DE 2006
(Nº 2.105/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Sorriso a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Sorriso, Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 177, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza
a Associação Comunitária Sorriso a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Sorriso, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 801, DE 2005
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 177,
de 16 de fevereiro de 2005, que outorga autorização
à Associação Comunitária Sorriso para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sorriso,
Estado de Mato Grosso.
Brasília, 24 de novembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 167 EM
Brasília, 26 de abril de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Sorriso,
no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.6l2, de l9 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
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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 53.830.002.631/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar os
trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 177, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições considerando o disposto no inciso
II do art. 9º 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 53000.000137/03 e do PARECER/MC/CONJUR/MRD/Nº 1.747 – 1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Sorriso, com sede na Rua Outono, nº 70, Bairro
Nobre, na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso,
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 12º32’29”S e longitude em
55º43’36”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, 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. – Eunício Oliveira.
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RELATÓRIO Nº 0076/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.000.000.137/03, protocolizado em 6 de janeiro de 2003, ao qual encontra-se
anexado o processo nº 53.000.000.146/03.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Sorriso, localidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Sorriso, inscrita no
CNPJ sob o número, no Estado de Mato Grosso, com
sede Rua Outono nº 70, Bairro Nobre, na cidade de
Sorriso, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, conforme requerimento datado de 6
de dezembro 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 11 de novembro 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.
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da
relação constando o respectivo nome e processo, se
encontra abaixo explicitada:
a) Assoc. Comunit. de Desenv. Art. e Cult. de Sorriso – ACODESCO – Processo nº 53.670.001.523/98,
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: arquivado em razão da solicitação do presidente da Entidade, cujo mandato encontrava-se válido, conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº 1684/2004,
datado de 27 de fevereiro de 2004. (cópia anexa). No
entanto, dentro do prazo legal, o presidente da Associação solicitou reconsideração, alegando que não havia
assinado documento algum, e apresentou o restante
dos documentos. Desta forma, a decisão foi revista
e o processo reconsiderado, tendo sido analisado e
restado instruído. Em razão da instrução de ambos
os processos da localidade de Sorriso, foram encami-
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nhados ofícios propondo acordo entre as Entidades,
o que não foi possível. Então, aplicou-se o critério da
Representatividade em obediência ao disposto na
Legislação especíﬁca, tendo esta Entidade apresentado menor número de manifestações em apoio que
sua concorrente, sagrando-se, portanto, como vencedora a Associação Comunitária Sorriso, conforme
comunicado à Entidade através do ofício 9985/04 de
16-7-2004. (cópia anexa). Por oportuno, informamos
que, até a presente data, a entidade não apresentou
pedido de revisão da decisão.
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 02/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente deixou de informar na petição o endereço e as coordenadas geográﬁcas correspondentes ao local da instalação, conforme
extrai-se do Roteiro de Análise Técnica (ﬂs.690 e 69]). A
Entidade foi oﬁciada (oﬁcio 7351/03 de 31/07/2003) para
que deﬁnisse as coordenadas, apresentando declaração assinada por engenheiro e planta de arruamento.
Posteriormente, a Entidade encaminhou declaração
(ﬂs.705) cai que foram indicadas as coordenadas geográﬁcas em 12º32’29”S de latitude e 55º43’36’W de
longitude, com endereço na Rua Outono, nº 70 – Bairro
Nobre, tendo sido solicitada apresentação de projeto
técnico, conforme ofício 1215/2004 de 10-2-2004.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
indicadas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 690 e 691, 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
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e conclusão. Vale salientar que a entidade apontou as
coordenadas e endereço, o que foi objeto de análise
e conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação desses 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:
apresentação da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I, II, III, IV, V, VIII, XIX e X da Norma
2/98, 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 documento declarando que a Entidade não
possui vínculos. Diante da regularidade técnico-jurídica, foi solicitado a apresentação do projeto técnico
(ﬂs.694 a 794).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 784, ﬁrmado pelo engenheiro responsável seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade dom a Norma 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 795 e 796. 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 especiﬁcamente no intervalo de folhas 1 a 794 dos autos,
corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiros 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 dispostos no
Código Civil Brasileiros adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
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• 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 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 caber 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 Sorriso;
• quadro diretivo
Presidente: Jelson Antonio Germiniani
Vice-presidente: Ariovaldo Pereira Coelho
Secretária: Elizandra Mara Lauxen
1º Tesoureiro : Zanandréia Germiniani
2º Tesoureiro: Miguel Pereira de Souza
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Outono n º 70, Bairro Nobre, cidade de Sorriso. Estado do Mato Grosso;
• coordenadas geográﬁcas
12º32’29” de latitude e 55º43’36” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs.795 e 796, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 784
e que se referem à localização da estação
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento dá pedido formulado pela Associação Comunitária
Sorriso, 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 53.000.000.137/03,
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de 6 de janeiro de 2003, ao qual se encontra anexado
o processo nº 53.000.000. 146/03.
Brasília, 13 de Setembro de 2004. – Aline Oliveira Prado, Chefe de Serviço/SSR Relator da conclusão
Jurídica. – Ana Maria das Dores e Silva, Chefe de
Serviço/SSR Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
Brasília, 13 de setembro de 2004. – Waldemar
Gonçalves Ortunho Júnior, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Comunicação Eletrônica
Brasília, 13 de setembro de 2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 287, DE 2006
(Nº 2.107/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Portal do Paraná a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Londrina, Estado do
Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere á Portaria nº 574, de 5 de novembro de 2003, que autoriza a
Associação Comunitária Portal do Paraná a executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova
Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 761, 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 574, de
5 de novembro de 2003, que outorga autorização à Associação Comunitária Portal do Paraná para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova
Londrina, Estado do Paraná.
Brasília, 8 de novembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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MC Nº 507 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 Comunitária Portal
do Paraná, da localidade de Nova Londrina, Estado do
Paraná, 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 53740.000346/02, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais 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 574, DE 5 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 53740.000346/02 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1.372/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização a Associação Comunitária Portal do Paraná, da localidade de Nova Londri-
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na, com sede na Av. Londrina, s/nº – Centro, na cidade
de Nova Londrina, Estado do Paraná, 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 1993, 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 22º45’35”S e longitude em
52º59’45”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
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 273/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.740.000.346/02, protocolizado em 6 de maio de 2002.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Portal do Paraná,
localidade de Nova Londrina, Estado do Paraná.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Portal do Paraná,
inscrita no CNPJ sob o número 04.996.595/0001-38,
no Estado do Londrina, com sede na Av. Londrina, s/n
– Centro, cidade de Nova Londrina, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme
requerimento datado de 18 de abril 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 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 mencio-
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nada 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 Avenida Londrina, s/nº na cidade
de Nova Londrina, Estado do Paraná, de coordenadas
geográﬁcas em 22°45’35.4”S de latitude e 52°59’44.8”W
de longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas propostas foram retiﬁcadas mediante solicitação,
passando em 22°45’35”S de latitude e 52°59’45”W de
longitude 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 159 e 160, 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 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 passí-
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veis 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, copia do CNPJ
da requerente, declaração do endereço da sede e
documento declarando que a Entidade não possui
vínculos, 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. 163 a 184).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 166, 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 187 e 188. 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 184 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 formalidades 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;
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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 Portal do Paraná;
• quadro diretivo
Presidente: Claudio Mantuani
Vice-presidente: Luciano Hideki Morimatsu
Secretária Ger: Rosa Ferreira da Costa
Tesoureiro: Francisco de Assis Guilhen
Dir. Admin.: Maria Cesca Redana
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Londrina, s/n – Centro, cidade de Nova Londrina, Estado do Paraná;
• coordenadas geográﬁcas
22°45’35” de latitude e 52°59’45” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 187 e 188, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 166
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Portal do Paraná, 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
53.740.000.346/02, de 6 de maio de 2002.
Brasília, 23 de setembro de 2003. – Aline Oliveira
Prado, Relator da conclusão Jurídica – Ana Maria das
Dores e Silva, Relator da conclusão Técnica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 288, DE 2006
(Nº 2.112/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Difusora Colíder Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guarantã do
Norte, Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 194, de 4 de junho de 2003, que outorga permissão à Rádio Difusora Colíder Ltda., para
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Guarantã do Norte, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 757, DE 2005
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
194, de 4 de junho de 2003, que outorga permissão
à Rádio Difusora Colíder Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guarantã do Norte, Estado de
Mato Grosso.
Brasília, 8 de novembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 73 EM
Brasília, 17 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 78/2000SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Guarantã do Norte, Estado de Mato
Grosso.
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
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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 Difusora Colíder Ltda., (Processo nº
53670.001488/2000) 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 194, 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 53670.00148812000, Concorrência nº 78/2000SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC nº 359/2003, de
8 de maio de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Difusora
Colíder Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornarse 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 289, de 2006
(nº 2.113/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
a Rádio Britto Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Anicuns, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 8 de dezembro de 2003, que outorga concessão à Rádio Britto Ltda, para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Anicuns, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 750, DE 2005
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 do Decreto de 8
de dezembro de 2003, que “Outorga concessão às
entidades que menciona, para explorar serviço de radiodifusão, e dá outras providências”.
Brasília, 3 de novembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 325 EM
Brasília, 19 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatório,
na modalidade Concorrência, com vistas à outorga
de concessão para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média, nas localidades e Unidades
da Federação abaixo indicadas.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 17 de dezembro de 1997, após
analisar a documentação de habilitação e as propostas
técnica e de preço das entidades proponentes, com
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu
que obtiveram a maior pontuação do valor ponderado,
nos termos estabelecidos pelos respectivos Editais,
tornando-se assim vencedoras das Concorrências,
conforme atos da mesma Comissão, que homologuei,
as seguintes entidades:
Sistema Lajes de comunicações Ltda., na cidade de
Acopiara, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000661/98
e Concorrência nº 126/97-SSR/MC);
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Rádio Jericoacoara Ltda., na cidade de Jericoacoara, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000654/98
e Concorrência nº 126/97-SSR/MC);
Rádio Britto Ltda., na cidade de Anicuns, Estado
de Goiás (Processo nº 53670.000143/98 e Concorrência nº 011/98-SSR/MC);
Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., na
cidade de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso
(Processo nº 53670.000144/98 e Concorrência nº
O11/98-SSR/MC);
Rádio Vale das Esmeraldas Ltda., na cidade de Pontalina, Estado de Goiás (Processo nº 53670.000141/98
e Concorrência nº 011/98-SSR/MC);
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995,
submeto à elevada consideração de Vossa Excelência
projeto de decreto que trata da outorga de concessão
às referidas entidades para explorar os serviços de
radiodifusão mencionados.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, os atos de outorga somente produzirão efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito sejam encaminhados os
referidos atos.
Respeitosamente, – Miro Teixeira, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 8, DE DEZEMBRO DE 2003
Outorga concessão às entidades que
menciona, para explorar serviço de radiodifusão, e dá outras providências.
O Vice-Presidente da República, no exercício
do cargo de Presidente da República, usando das
atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV,
e 223, caput, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, e tendo em vista o
disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média:
I - Sistema Lajes de Comunicações Ltda., na
cidade de Acopiara, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000661/98 e Concorrência nº 126/97-SSR/
MC);
II - Radio Jericoacoara Ltda., na cidade de Jijoca de Jericoacoara, Estado do Ceará (Processo
nº 53650.000654/98 e Concorrência nº l26/97-SSR/
MC);
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III – Rádio Britto Ltda., na cidade de Anicuns,
Estado de Goiás (Processo nº 53670.000143/98 e
Concorrência nº 011/98-SSR/MC);
IV - Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda.,
na cidade de Edéia, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000144/98 e Concorrência nº 011/98-SSR/MC);
V - Rádio Vale das Esmeraldas Ltda., na cidade
de Pontalina, Estado (Processo nº 53670.000141/98
e Concorrência nº 011/98-SSR/MC).
Art. 2º As concessões ora outorgadas reger-seão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pelas outorgadas.
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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.
Art. 4º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de a contar da
data de publicação da deliberação de que trata o art.
3º, sob pena de tornar-se nula, de pleno direito, a outorga concedida.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República. – José Alencar.
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(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 290, DE 2006
(Nº 2.117/206, na Câmara dos Deputados).
Aprova o ato que autoriza a Associação
de Difusão Comunitária Erval a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Erval Velho, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 237, de 20 de abril de 2005, que autoriza a Associação de Difusão Comunitária Erval a executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Erval Velho, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 717, DE 2005
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 237,
de 20 de abril de 2005, que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária Erval para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Erval Velho, Estado de Santa Catarina.
Brasília, 18 de outubro de 2005.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 291, DE 2006
(nº 2.121/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Salinápolis, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 219, de 21 de março de 2005, que outorga
permissão à Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda.,
para explorar, por 10 (dez) anos, seu direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Salinópolis, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 620, DE 2005
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 às entidades abaixo
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os
seguintes atos:
1 – Portaria nº 212, de 14 de março de 2005
– SPC – Sistema Paraense de Comunicações Ltda.,
no município de Uruará – PA; e
2 – Portaria nº 219, de 21 de março de 2005
– Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda., no município de Salinópolis – PA.
Brasília, 22 de setembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 105 EM
Brasília, 29 de março de 2005
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 81/2000
– SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
município de Salinópolis, Estado do Pará.
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2. A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997,
e suas alterações, 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
Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda., (Processo
nº 53720.000312/2000) 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. 23
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 219, DE 21 DE MARÇO DE 2005
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 53720.000312/2000, ocorrência nº
081/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC Nº 16872.29/2004, de 1º de dezembro de 2004, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Salinópolis, Estado do Pará.
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 contato 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. – Eunício Oliveira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 292, DE 2006
(nº 2.128/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
à Sociedade Serrado Verdes de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Minaçu, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 25 de novembro de 2003, que outorga
concessão à Sociedade Serrado Verdes de Comunicação Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Minaçu, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 218, DE 2005
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 do Decreto de
25 de novembro de 2003, que “Outorga concessão à
Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, sem direito de exclusividade, na cidade de Minaçu, Estado de Goiás.”
Brasília, 19 de abril de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 353 EM
Brasília, 28 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatório, na
modalidade Concorrência, com vistas à outorga de
concessão para explorar serviços de radiodifusão, na
localidade e Unidade da Federação abaixo indicada.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, após analisar a documentação de habilitação
e as propostas técnica e de preço das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelos respectivos
Editais, tornando-se assim vencedora da Concorrência,
conforme atos da mesma Comissão, que homologuei,
a seguinte entidade:
Sociedade Serrado Verdes de Comunicações
Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Minaçu, Estado do Goiás (Processo
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nº 53670.001132/2000 e Concorrência nº 124/2000
– SSR/MC).
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 3l
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995,
submeto à elevada consideração de Vossa Excelência
projeto de decreto que trata da outorga de concessão
à referida entidade para explorar o serviço de radiodifusão mencionado.
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 correspondente.
Respeitosamente, Miro Teixeira, Assinado eletronicamente.
DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003
Outorga concessão à Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, sem direito de exclusividade,
na cidade de Minaçu, Estado de Goiás.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.l17, de
27 de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto
no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Sociedade
Serrado Verdes de Comunicação Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Minaçu, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente dessa concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
art. 2º, sob pena de tornar-se nulo, de pleno direito, o
ato de outorga.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 293, DE 2006
(Nº 2.130/2006, na Câmara Dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Florestópolis, a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Florestópolis, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 164, de 16 de abril de 2004, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Florestópolis a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidadade de Florestópolis, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 885, 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 às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 137, de 16 de abril de 2004 – Associação Novo Horizonte dos Pequenos Produtores
Rurais e Moradores do Bairro Santa Cruz, na cidade
de Palmas de Monte Alto – BA;
2 – Portaria nº 138, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária Jerusalém de Radiodifusão e Ação
Social – Jerusalém, na cidade de Pé de Serra – BA;
3 – Portaria nº 139, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária de Moradores e Pequenos Produtores de Rio do Antônio – ACOMPPRA, na cidade
de Rio do Antônio – BA;
4 – Portaria nº 146, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária dos Moradores de Cachoeira
Dourada – GO e Distritos, na cidade de Cachoeira
Dourada – GO;
5 – Portaria nº 157, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico,
Cultural, Informativo e Social de Terenos – MS, na cidade de Terenos – MS;
6 – Portaria nº 160, de 16 de abril de 2004 – Associação dos Amigos do Portal do Alvorada/Salgado São
Félix – PB, na cidade de Salgado de São Félix – PB;
7 – Portaria nº 161, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária Nossa Senhora da Penha, na
cidade de Gameleira – PE;
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8 – Portaria nº 164, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Florestópolis, na cidade de Florestópolis – PR; e
9 – Portaria nº 170, de 16 de abril de 2004 – Associação Cultural e Artística de Sertaneja – ACASE,
na cidade de Sertaneja – PR.
Brasília, 15 de dezembro de 2004. – Luís Inácio
Lula da Silva
MC Nº 164 EM
Brasília, 17 de maio de 2004
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 Florestópolis, situada na cidade
de Florestópolis; Estado do Paraná, 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 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 53740.000944/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Assinado eletronicamente
por: Eunício Lopes de Oliveira
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PORTARIA Nº 164, DE 16 DE ABRIL DE 2004
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 53740,000944/98 e do Parecer/Conjur/MC
nº 0319 – 1.08/2004) resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Florestópolis, com
sede na Rua Ezequias Braz da Silva, nº 1.043, bairro
centro, na cidade de Florestópolis, Estado do Paraná,
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 22º5l’52”S e longitude em
51º23’17”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO
Nº 59/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC– SLP
Referência: Processo nº 53.740.000.944-98 Protocolizado em 26-8-1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão Comunitária
Interessado: Associação comunitária de Comunicação Florestópolis localidade de Florestópolis, Estado
do Paraná.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Florestópolis, inscrita no CNPJ sob o número 02.603.619/0001-16 no Estado do Paraná, com
sede na Rua Ezequias Braz da Silva, nº 1043, cidade
de Florestópolis, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado
de 24 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 Radiodifu-
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são 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 5-11-1998 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 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
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 Ezequias Braz da Silva, nº 1043, centro, na cidade de Florestópolis, Estado do Paraná, de
coordenadas geográﬁcas em 22º53’24”S de latitude e
51º19’11”W de longitude. Ocorre que, posteriormente,
as coordenadas propostas foram retiﬁcadas passando
a estar nem 22º51’52”S de latitude e 51º23’17”W de
longitude consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 5-11-1998.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser alteradas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 182, 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 do 222 sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
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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, VIII, IX, X da Norma 02/98, comprovação de necessária alteração estatutária, cópia do CNIPJ válido e
atual da requerente, declaração de que a Entidade não
possui vinculo de subordinação com outra entidade 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. 184 a 284).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 278, 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 6.1, conforme observa-se nas folhas 285 e 286. 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 27S dos autos correspondente ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
em conformidade com os preceitos dispostos
no Código Civil Brasileiro e adequados dos 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 02/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
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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;
II – 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 Florestopolis
• quadro diretivo
Presidente: Neusa Santos de Souza Canelossi
1º Tesoureiro : Isabel Boni Tenra
2º Tesoureiro: Sidney Alves Terra
1º Diretor de Patrimônio: Antônio Francisco Romão
2º Diretor de Patrimônio: Ivone Niles da Silva
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Ezequias Braz da Silva, nº 1043, centro, cidade de Florestopolis, Estado do Paraná.
• coordenadas geográﬁcas
22º51’52” de latitude e 51º23’17” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 285 e 286, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” -ﬂs. 278 e
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 Florestopolis, 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 53.740.000.944-98 de 26 de agosto de 1998.
Brasília, 11 de fevereiro de 2004. – Relatora da
conclusão Jurídica, Sibela Leandra Portela, Chefe de
Divisão/SSR – Relatora da conclusão Técnica, Neide
Aparecida da Silva, Chefe de Divisão/SSR.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 294, DE 2006
(Nº 2.131/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Garças a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Alto Garças, Estado de Mato
Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 559, de 5 de novembro de 2003, que autoriza
a Associação Comunitária Cultural Garças a executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Garças,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 640, 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 às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 559, de 5 de novembro de 2003
– Associação Comunitária Cultural Garças, na localidade de Alto Garças – MT:
2 – Portaria nº 642, de 9 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Alagoa
Grande, na cidade de Alagoa Grande – PB;
3 – Portaria nº 733, de 15 de dezembro de 2003
– Fundação Pedra Branca para o Desenvolvimento e
Assistência Social, na cidade de Pedra Branca – CE;
4 – Portaria nº 20, de 15 de janeiro de 2004 – Associação Cultural de Integração Comunitária de Santa
Cruz do Sul – ACICOM, na cidade de Santa Cruz do
Sul – RS;
5 – Portaria nº 42, de 15 de janeiro de 2004 – Associação Rádio Comunitária Campeche, na cidade de
Florianópolis – SC;
6 – Portaria nº 55, de 16 de janeiro de 2004 – Associação Cultural, Educacional e Ecológica de Capanema – “ACEC”, na cidade de Capanema – PR;
7 – Portaria nº 145, de 16 de abril de 2004 – Associação de Radiodifusão e Jornalismo Comunitário
Popular de Samambaia, na cidade de Samambaia
– DF;
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8 – Portaria nº 180, de 16 de abril de 2004 – Associação Cultural Comunitária,
na cidade de Duartina – SP;
9 – Portaria nº 219, de 28 de abril de 2004 – Associação Comunitária de Comunicação “Alternativa FM”,
no município de Mirante do Paranapanema – SP; e
10 – Portaria nº 220, de 28 de abril de 2004 – Sociedade Comunitária Costa Sul – SCCS, na localidade
de Boiçucanga, no município de São Sebastião – SP.
Brasília, 28 de setembro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 529 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 Comunitária Cultural
Garças, da localidade de Alto Garças, Estado de Mato
Grosso, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. 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 53690.000023/99, 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.
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PORTARIA Nº 559, DE 5 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 53690.000023/99 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.375/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização a Associação Comunitária Cultural Garças, com sede na Av. 7 de Setembro, nº 1.535 – Centro, na localidade de Alto Garças,
Estado de Mato Grosso, 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 16º57’04”S e longitude em
53º31’34”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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 261 /2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.690.000.023199, protocolizado em 13 de janeiro de 1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Cultural Garças,
localidade de Alto Garças, Estado do Mato Grosso.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Cultural Garças,
inscrita no CNPJ sob o número 02.921.453/0001-86,
no Estado do Mato Grosso, cora sede na Avenida 7
de Setembro nº 1535, Centro, cidade de Alto Garças,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 12 de janeiro 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
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do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU de 9 de setembro 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 4 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 3-3-998 e Norma nº 02/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos senão instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Av. Sete de Setembro nº 1535,
na cidade de Alto Garças, Estado do Mato Grosso, de
coordenadas geográﬁcas em 16º57’04”S de latitude e
53º31’34”W de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 9-9-1999.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 103, 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.
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 e II da Norma 02/98, comprovação de necessária
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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. 107 a 174).
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 02/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 175 e 176. 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 174 dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos
no Código Civil Brasileiros 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 Brasileiros adequados às ﬁnalidades e requisitas 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 subirem 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 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, atinente, seguindo-se abaixo as informações básicas
• nome
Associação Comunitária Cultural Garças;
• quadro diretivo
Presidente: Mauro Evandro Facco
Vice-presidente: Valdenor José Rodrigues
Tesoureiro: Nivaldo José Fregonese
1º Secretário: Carlos Manoel do Carmo
Suplente: Reinaldo Zefeld
• Localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Avenida Sete de Setembro nº 1535, Centro, cidade de Alto Garças, Estado do Mato Grosso;
• coordenadas geográﬁcas
16º57’04” de latitude e 53º31’34” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 175 e 176, 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 Comunitária
Cultural Garças, no sentido de é conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53690.000.023/99, de 13 de janeiro de 1999.
Brasília, 16 de setembro de 2003. – Relatora da
conclusão Jurídica, Aline Oliveira Prado, Chefe de
Serviço/SSR – Relatora da conclusão Técnica, Regina
Aparecida Monteiro, Chefe de Serviço/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços. Brasília, 18 de setembro de 2003. – Jayme 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 LEGISLATVO
Nº 295, DE 2006
(Nº 2.106/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Jataí, Estado
de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 8 de novembro de 2005, que outorga concessão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão
Ltda, para explorar, por 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Jataí, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 772, DE 2005
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 do Decreto de
8 de novembro de 2005, que “Outorga concessão à
Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no
Município de Jataí, Estado de Goiás”.
Brasília, 16 de novembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 271 EM
Brasília, 23 de setembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 11/1998
– SSR/MC, com vistas à outorga de concessão para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens no
Município de Jataí, Estado de Goiás.
2. A Comissão Especial de Licitação, criada pela
Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e suas
alterações, após analisar a documentação de habilitação e as propostas técnicas 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 Rede Brasileira de
Rádio e Televisão Ltda, (Processo nº 53670.000144/98)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se, assim, a
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vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei.
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995,
submeto à elevada consideração de Vossa Excelência
projeto de decreto que trata da outorga de concessão
à referida entidade para explorar o serviço de radiodifusão mencionado.
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 correspondente.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
DECRETO DE 8 DE NOVEMBRO DE 2005
Outorga concessão à Rede Brasileira
de Rádio e Televisão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens,
no Município de Jataí, Estado de Goiás.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no
art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e o que consta do Processo Administrativo
nº 53670.000144/98 e da Concorrência nº 11/1998SSR/MC,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo
prazo de quinze anos, serviço de radiodifusão de sons
e imagens, no Município de Jataí, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata
o art. 2º, sob pena de tomar-se nulo, de pleno direito,
o ato de outorga.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 8 de novembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 269
a 295, de 2006, que acabam de ser lidos, tramitarão
com prazo determinado de quarenta e cinco dias, de
acordo com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo 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 (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 120,
DE 2006 – COMPLEMENTAR
Exclui os espetáculos circenses da
incidência do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído o subitem 12.03 da Lista de
Serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de
julho de 2003.
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justiﬁcação
Acredita-se que a atividade circense teve origem
há mais de cinco mil anos, na China, onde foram encontradas pinturas rupestres de acrobatas, contorcionistas
e equilibristas. Desde então, o circo vem acompanhando a evolução da humanidade, sendo parte importante
da cultura dos povos.
No Brasil, o circo com características itinerantes
surge no ﬁm do século XIX. Freqüentemente, instalava-se na periferia das cidades, visando a atender as
classes populares e tinha no palhaço – como ainda
tem – o seu principal personagem.
Paralelamente à sua relevância cultural, o circo é
instrumento de inclusão social. Com efeito, ao lado das
escolas circenses surgidas no País desde a década de
setenta do século passado, o circo tem dado oportunidade a milhares de jovens de todas as classes sociais
de aprender as mais variadas técnicas dessa arte.
Não foi outra a motivação da criação, em 1982,
da Escola Nacional de Circo da Fundação Nacional
de Arte (FUNARTE), mantida pelo Ministério da Cultura. Com a missão de preservar a tradição da arte
circense, esse centro formou nos últimos vinte anos
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um grande número de proﬁssionais que, empregados nos maiores circos no Brasil e no exterior, vêm
fazendo sucesso e contribuindo para a renovação da
linguagem do circo.
O circo, entretanto, desde a entrada em vigor da
Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que
dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS), está seriamente ameaçado.
Isso porque, não bastasse a já pesada carga
tributária nacional, citada norma fez incluir no rol das
atividades passíveis de tributação pelo ISS os “espetáculos circenses”. Tomou, assim, mais grave a situação
dos circos, que vêm lutando para continuar suas atividades e propiciar entretenimento e cultura acessíveis
à população brasileira.
Diga-se que o Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, legislação do ISS anterior à Lei Complementar nº 116, de 2003, e por esta parcialmente
revogada, não autorizava a incidência desse imposto
sobre os circos. Efetivamente, na lista de serviços daquela norma, com redação dada pela Lei Complementar
nº 56, de 15 de dezembro de 1987, não se mencionava
as atividades circenses.
Importante frisar que a receita dos municípios
proveniente da cobrança do ISS sobre os “espetáculos
circenses” é mínima. Para os circos, contudo, o imposto
representa um fator extremamente oneroso, que contribuirá, certamente, para sua progressiva extinção.
Como alertou o falecido Aberlado Pinto, conhecido como “Piolin” e considerado o “Rei dos Palhaços”
– tanto que no dia de seu nascimento, 27 de março,
comemora-se o Dia do Circo –, temos que batalhar
para essa instituição não perecer. Essa a razão pela
qual proponho esse projeto, esperando a sua acolhida
e aprovação por parte de nossos nobres pares.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2006. – Alvaro Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 116,
DE 31 DE JULHO DE 2003
Mensagem de veto
Dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, de competência
dos Municípios e do Distrito Federal, e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 1º O Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza, de competência dos Municípios e do Dis-
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trito Federal, tem como fato gerador a prestação de
serviços constantes da lista anexa, ainda que esses
não se constituam como atividade preponderante do
prestador.
§ 1º imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha
iniciado no exterior do País.
....................................................................................
....................................................................................
Lista de serviços anexa à Lei Complementar
nº 116, de 31 de julho de 2003.
1 – Serviços de informática e congêneres.
1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 – Programação.
1.03 – Processamento de dados e congêneres.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento
e congêneres.
12.01 – Espetáculos teatrais.
12.02 – Exibições cinematográﬁcas.
12.03 – Espetáculos circenses.
12.04 – Programas de auditório.
DECRETO-LEI Nº 406,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968
Estabelece normas gerais de direito
ﬁnanceiro, aplicáveis aos impostos sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o § lº do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar
o seguinte Decreto-lei:
Art. 1º O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias tem como fato gerador:
I – a saída de mercadorias de estabelecimento
comercial, industrial ou produtor;
II – a entrada, em estabelecimento comercial,
industrial ou produtor, de mercadoria importada do
exterior pelo titular do estabelecimento;
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 56,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1987
Revogada pela Lei Complementar nº
116, de 31-7-2003.
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Dá nova redação à Lista de Serviços
a que se refere o art. 80 do Decreto-Lei nº
406, de 31 de dezembro de 1968, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
lei complementar:
Art. 1º A Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei
nº 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação
determinada pelo Decreto-Lei nº 834, de 8 de setembro de 1969, passa a ter a redação da lista anexa a
esta lei complementar.
Art. 2º O § 3º do art. 9º do Decreto-lei nº 406,
de 31 de dezembro de 1968, alterado pelo DecretoLei nº 834, de 8 de setembro de 1969, passa a ter a
seguinte redação:
“§ 3º Quando os serviços a que se referem os
itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa
forem prestados por sociedades, estas ﬁcarão sujeitas
ao imposto na forma do § 1º, calculado em relação a
cada proﬁssional habilitado, sócio, empregado ou não,
que preste serviços em nome da sociedade, embora
assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da
lei aplicável.”
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 121, DE 2006
Altera o § 1º e acrescenta o § 4º ao
art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de
2005, que dispõe sobre a introdução do
biodiesel na matriz energética brasileira,
para antecipar o prazo para adição do percentual mínimo obrigatório de biodiesel ao
óleo diesel.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro
de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º .............................. .....................
§ 1º O disposto no caput deste artigo
vigorará a partir de 2013, sendo imediata a
utilização de percentual mínimo obrigatório
intermediário de 2% (dois por cento), em volume, cuja obrigatoriedade se restringirá ao
biodiesel produzido por detentores do selo
“Combustível Social”. (NR)
§ 2º .......................................................
§ 3º .......................................................
§ 4º Os produtores, importadores e distribuidores de óleo diesel ﬁcam obrigados a
adquirir o biodiesel produzido por produtores
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detentores do selo “Combustível Social”, obedecidas as seguintes diretrizes:
I – a aquisição obrigatória terá como
limite máximo a proporção de 2% (dois por
cento), em volume, da demanda nacional de
óleo diesel;
II – a aquisição obrigatória será proporcional à participação dos produtores, importadores e distribuidores de óleo diesel no mercado
nacional desse combustível fóssil, cabendo à
ANP estabelecer os critérios dessa participação e proceder ao cálculo dos volumes a serem adquiridos. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A presente proposição destina-se a antecipar o
prazo para atendimento do percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel.
A Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, estabelece, no seu art. 2º, § 1º, o prazo de oito anos para
a entrada em vigor do percentual mínimo obrigatório
de 5% e o prazo de 3 anos para a entrada em vigor do
percentual intermediário de 2%.
Ciente de que talvez viesse a ser conveniente a
antecipação desses prazos, a própria lei, no § 2º do
mesmo artigo, autorizou o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a reduzi-los, mediante resolução, em determinadas circunstâncias.
Com base nessa autorização e no intuito de acelerar a implementação do programa, o CNPE baixou a
Resolução nº 3, de 23 de setembro de 2005, que antecipou, para 1º de janeiro de 2006, a obrigatoriedade
da mistura intermediária de 2%. Essa obrigatoriedade
foi, contudo, restrita ao biodiesel produzido por detentores do selo “Combustível Social”, instituído pelo Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004. A Resolução também impôs aos produtores e importadores de
óleo diesel a aquisição do produto proporcionalmente
à sua participação no mercado nacional, até o limite
máximo de 2%, em volume, da demanda nacional de
óleo diesel.
Desde a edição da Resolução, a ANP já conduziu dois leilões em que foram arrematados, respectivamente, 70.000 m³ e 170.000 m³ de biodiesel. Os dois
compradores foram a Petróleo Brasileiro S.A., com 93%
do total, e a Alberto Pasqualini – REFAP S/A. Embora
os leilões tenham comprovado o êxito e o potencial do
programa, as duas empresas compradoras do biodiesel vêm tendo diﬁculdade em escoar o produto, uma
vez que as distribuidoras, que não estão obrigadas a

MAIO14613
2006

Sexta-feira 5

comprar o biodiesel, recusam-se a comprar esse produto mais caro.
Por essa razão, propomos a alteração da Lei nº
11.097, de 13 de janeiro de 2005, de modo a reconhecer a situação fática exarada pela Resolução CNPE
nº 3, de 2005, tornando imediata a obrigatoriedade da
mistura intermediária de 2%, e incluir os distribuidores
de combustível dentre aqueles obrigados a adquirir o
biodiesel com selo de “Combustível Social”.
Nesses termos, conto com o apoio dos meus
Pares para esta proposição.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2006. – César
Borges.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.097, DE 13 DE JANEIRO DE 2005
Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira; altera
as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
9.847, de 26 de outubro de 1999 e 10.636,
de 30 de dezembro de 2002; e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 2º Fica introduzido o biodiesel na matriz energética brasileira, sendo ﬁxado em 5% (cinco por cento),
em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição
de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor ﬁnal, em qualquer parte do território nacional.
§ 1º O prazo para aplicação do disposto no caput
deste artigo é de 8 (oito) anos após a publicação desta
Lei, sendo de 3 (três) anos o período, após essa publicação, para se utilizar um percentual mínimo obrigatório
intermediário de 2% (dois por cento), em volume.
§ 2º Os prazos para atendimento do percentual
mínimo obrigatório de que trata este artigo podem ser
reduzidos em razão de resolução do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, observados os
seguintes critérios:
I – a disponibilidade de oferta de matéria-prima e
a capacidade industrial para produção de biodiesel;
II – a participação da agricultura familiar na oferta
de matérias-primas;
III – a redução das desigualdades regionais;
IV – o desempenho dos motores com a utilização
do combustível;
V – as políticas industriais e de inovação tecnológica.
§ 3º Caberá à Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP deﬁnir os limites de
variação admissíveis para efeito de medição e aferição
dos percentuais de que trata este artigo.
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§ 4º O biodiesel necessário ao atendimento dos
percentuais mencionados no caput deste artigo terá
que ser processado, preferencialmente, a partir de
matérias-primas produzidas por agricultor familiar, inclusive as resultantes de atividade extrativista.
....................................................................................
DECRETO Nº 5.297, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2004
Dispõe sobre os coeﬁcientes de redução das alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Coﬁns incidentes na produção e na comercialização de biodiesel,
sobre os termos e as condições para a utilização das alíquotas diferenciadas, e dá
outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no inciso XXIV do art. 6º e
no inciso XVI do art. 8º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto
de 1997, no § 1º do art. 1º da Lei nº 9.847, de 26 de
outubro de 1999, e nos arts. 1º e 5º da Medida Provisória nº 227, de 6 de dezembro de 2004,
Decreta:
Art. 1º As deﬁnições das expressões “Biodiesel”
e “Produtor ou Importador de Biodiesel”, para os ﬁns
deste Decreto, são as seguintes:
I – Biodiesel: combustível para motores a combustão interna com ignição por compressão, renovável e biodegradável, derivado de óleos vegetais ou
de gorduras animais, que possa substituir parcial ou
totalmente o óleo diesel de origem fóssil; e
II – Produtor ou Importador de Biodiesel: pessoa jurídica constituída na forma de sociedade sob
as leis brasileiras, com sede e administração no País,
beneﬁciária de concessão ou autorização da Agencia
Nacional de Petróleo – ANP e possuidora de Registro Especial de Produtor ou Importador de Biodiesel
junto à Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda.
Art. 2º Fica instituído o selo “Combustível Social”,
que será concedido ao produtor de biodiesel que:
I – promover a inclusão social dos agricultores
familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, que lhe
forneçam matéria-prima; e
II – comprovar regularidade perante o Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF.
§ 1º Para promover a inclusão social dos agricultores familiares, o produtor de biodiesel deve:
I – adquirir de agricultor familiar, em parcela não
inferior a percentual a ser deﬁnido pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário, matéria-prima para a produção de biodiesel;
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II – celebrar contatos com os agricultores familiares, especiﬁcando as condições comerciais que
garantam renda e prazos compatíveis com a atividade, conforme requisitos a serem estabelecidos pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário; e
III – assegurar assistência e capacitação técnica
aos agricultores familiares.
§ 2º O percentual de que trata o inciso I do §
1º:
I – poderá ser diferenciado por região; e
II – deverá ser estipulado em relação às aquisições anuais de matéria-prima efetuadas pelo produtor
Se biodiesel.
§ 3º O selo “Combustível Social” poderá, com
relação ao produtor de biodiesel:
I – conferir direito a benefícios de políticas públicas especíﬁcas voltadas para promover a produção de
combustíveis renováveis com inclusão social e desenvolvimento regional; e
II – ser utilizado para ﬁns de promoção comercial
de sua produção.
Art. 3º O coeﬁciente de redução da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Coﬁns previsto no caput do
art. 5º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ﬁca
ﬁxado em 0,6763.
Parágrafo único. Com a utilização do coeﬁciente
de redução determinado no caput deste artigo, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns
incidentes sobre a importação e sobre a receita bruta
auferida com a venda de biodiesel no mercado interno
ﬁcam reduzidas, respectivamente, para R$38,89 (trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) e R$179,07
(cento e setenta e nove reais e sete centavos) por
metro cúbico.
Art. 4º Os coeﬁcientes de redução diferenciados
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns, previstos no § 1º do art. 5º da Medida Provisória nº 227, de
2004, ﬁcam ﬁxados em:
I – 0,775, para o biodiesel fabricado a partir de
mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semi-árido;
II – 0,896, para o biodiesel fabricado a partir de
matérias-primas adquiridas de agricultor familiar enquadrado no Pronaf;
III – um, para o biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma produzidos
nas regiões norte e nordeste e no semi-árido, adquiridos de agricultor familiar enquadrado no Pronaf.
§ 1º Com a utilização dos coeﬁcientes determinados nos incisos I, II e III do caput deste artigo, as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns
incidentes sobre a receita bruta auferida pelo produtor,
na venda de biodiesel, ﬁcam reduzidas para:
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I – R$27,03 (vinte e sete reais e três centavos)
e R$124,47 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e
sete centavos), respectivamente, por metro cúbico de
biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço
ou amêndoa de palma produzidos nas regiões norte e
nordeste e no semi-árido;
II – R$12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) e R$57,53 (cinqüenta e sete reais e cinqüenta
e três centavos), respectivamente, por metro cúbico de
biodiesel fabricado a partir de matérias-primas adquiridas de agricultor familiar enquadrado no Pronaf; e
III – RS0,00 (zero), por metro cúbico de biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou
amêndoa de palma produzidos nas regiões norte e
nordeste e no semi-árido, adquiridos de agricultor familiar enquadrado no Pronaf.
§ 2º O produtor de biodiesel, para utilização do
coeﬁciente de redução diferenciado de que tratam os
incisos II e III do § 1º deste artigo, deve ser detentor, em
situação regular, da concessão de uso do selo “Combustível Social” de que trata o art. 2º deste Decreto.
§ 3º No caso de aquisição de matérias-primas
que ensejem a aplicação de alíquotas diferentes para
a receita bruta decorrente da venda de biodiesel, as
alíquotas de que trata o § 1º deste artigo devem ser
aplicadas proporcionalmente ao custo de aquisição
das matérias-primas utilizadas no período.
§ 4º Para os efeitos do § 3º deste artigo, no caso
de produção própria de matéria-prima, esta deve ser
valorada ao preço médio de aquisição de matéria-prima de terceiros no período de apuração.
§ 5º As alíquotas deste artigo não se aplicam
às receitas decorrentes da venda de biodiesel importado.
Art. 5º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário:
I – estabelecer procedimentos e responsabilidades para a concessão, renovação e cancelamento
de uso do selo “Combustível Social” a produtores de
biodiesel;
II – proceder à avaliação e à qualiﬁcação dos
produtores de biodiesel para a concessão de uso do
selo “Combustível Social”;
III – conceder o selo “Combustível Social” aos
produtores de biodiesel, por intermédio de ato administrativo próprio; e
IV – ﬁscalizar os produtores de biodiesel que
obtiverem a concessão de uso do selo “Combustível
Social” quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Decreto.
Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimento
Agrário poderá celebrar convênios ou contratos para a

MAIO14615
2006

Sexta-feira 5

realização dos procedimentos de que tratam os incisos
II e IV deste artigo.
Art. 6º O selo “Combustível Social” terá validade
de cinco anos, contados do dia 1º de janeiro do amo
subseqüente à sua concessão.
Parágrafo único. O produtor de biodiesel poderá
solicitar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário a
renovação da concessão de uso do selo “Combustível
Social”, com antecedência mínima de cinco meses do
término de sua validade.
Art. 7º O Ministério do Desenvolvimento Agrário
deverá, no prazo de noventa dias, editar as medidas
necessárias ao cumprimento das disposições deste
Decreto, no âmbito de sua competência.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA – Antonio Palocci Filho – Dilma Vana
Rousseff – Miguel Soldatelli Rosseto.
RESOLUÇÃO Nº 3,
DE 23 DE SETEMBRO DE 2005
Reduz prazo de que trata o § 1º do art.
2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005,
e dá outras providências.
O Presidente do Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 2º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, o art. 1º, incisos I e IV do Decreto nº 3.520, de
21 de junho de 2000, e o parágrafo único do art. 15 do
Regimento Interno do CNPE, aprovado pela Resolução
nº 17, de 16 de dezembro de 2002, e considerando
ainda que: o incremento, em bases econômicas, sociais
e ambientais, da participação dos biocombustíveis na
matriz energética nacional, a atração de investimentos
na produção de energia, bem como a proteção dos interesses do consumidor quanto a preços, qualidade e
oferta de produtos são objetivos da Política Energética
Nacional; compete ao Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE propor ao Presidente da República
políticas nacionais e medidas especíﬁcas destinadas
a promover o aproveitamento racional dos recursos
energéticos do País e estabelecer diretrizes para programas especíﬁcos como o dos biocombustíveis; os
prazos para atendimento do percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor ﬁnal, em qualquer parte do
território, nos termos do § 2º do art. 2º da Lei nº 11.097,
de 13 de janeiro de 2005, podem ser reduzidos pelo
CNPE; há a necessidade de induzir investimentos, de
forma imediata, para o aumento da produção e oferta
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nacionais de biodiesel que assegurem a viabilidade de
ser praticada, em todo o País, a adoção do percentual
mínimo obrigatório intermediário de dois por cento, em
volume, de adição deste biocombustível ao óleo diesel
de petróleo, atendendo ao disposto no § 1º do art. 2º da
Lei nº 11.097, de 2005; e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP tem como
ﬁnalidade a promoção da regulação, a contratação e
a ﬁscalização das atividades econômicas integrantes
da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe implementar, em sua esfera
de atribuições, a política nacional de biocombustíveis,
contida na política energética nacional, resolve:
Art. 1º Reduzir o prazo de que trata o § 1º do art.
2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, para o
atendimento do percentual mínimo intermediário de dois
por cento, em volume, cuja obrigatoriedade se restringirá ao volume de biodiesel produzido por detentores
do selo “Combustível Social”, instituído pelo Decreto
nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, e se iniciará em
1º de janeiro de 2006, nos termos e condições estabelecidos nesta Resolução.
Art. 2º A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP determinará aos produtores e importadores de óleo diesel a aquisição do
biodiesel produzido por produtores detentores do selo
“Combustível Social”.
§ 1º A determinação de que trata o caput deverá obedecer ao limite máximo de 2%, em volume, da
demanda nacional de óleo diesel.
§ 2º A aquisição de que trata o caput será proporcional à participação dos produtores e importadores
de óleo diesel no mercado nacional desse combustível
fóssil, cabendo à ANP estabelecer os critérios dessa
participação.
§ 3º A ANP deﬁnirá os critérios de cálculo da participação dos produtores e importadores de diesel no
mercado nacional desse combustível fóssil, e informará
a cada agente sua respectiva participação.
Art. 3º As aquisições de biodiesel de que trata o
art. 2º serão feitas por intermédio de leilões públicos,
realizados pela ANP, preferencialmente com a utilização de recursos de tecnologia da informação, segundo
regras e condições expressas em Edital, observadas
as diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas
e Energia.
§ 1º No planejamento e execução dos leilões a
ANP contará com o assessoramento técnico de representantes indicados pelos Ministérios de Minas e Energia, da Fazenda e do Desenvolvimento Agrário.
§ 2º Poderão participar dos leilões como fornecedores:
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I – produtor de biodiesel detentor do “Selo Combustível Social”; e
II – sociedade detentora de projeto de produção de biodiesel reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário MDA como possuidores dos
requisitos necessários à obtenção do “Selo Combustível Social”.
§ 3º A ANP poderá realizar leilões que contemplem,
exclusivamente, a participação de fornecedores enquadrados em apenas um dos incisos do § 1º deste artigo.
§ 4º O fornecedor de biodiesel só poderá ofertar
nos leilões de que trata o caput um volume de biodiesel
limitado a sua capacidade anual de produção, constante
da respectiva autorização da ANP para o exercício da
atividade ou reconhecida pelo MDA, excluído o volume
já comercializado em leilões anteriores.
§ 5º A eﬁcácia dos negócios de compra e venda
de biodiesel com os fornecedores enquadrados no
inciso II do § 1º, oriundos dos leilões de que trata o
caput, ﬁcará condicionada à obtenção:
I – de autorização da ANP para exercer a atividade de produção de biodiesel; e
II – do “Selo Combustível Social”.
Art. 4º A ANP expedirá normas complementares
para a execução do disposto nesta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação e sua vigência se estenderá até 13 de
janeiro de 2008. – Silas Rondeau Cavalcante Silva.
(À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em decisão terminativa).
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Os Projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador
Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem para fazer um esclarecimento à Casa.
Resolvi acatar, na íntegra, a decisão tomada ontem
por V. Exª. Não interpus recurso à Mesa, porque teria
de buscar apoio junto aos Líderes. Sei que teria o apoio
para debater o recurso, mas entendi que a melhor forma
– estou convencido mesmo – é que essa matéria seja
votada neste Plenário com toda rapidez possível.
Por isso, quero dizer que dei entrada a um requerimento de urgência para que a matéria seja deliberada
rapidamente no Plenário do Senado.
Agradeço a todos os Parlamentares, Senadores
e Deputados, que colaboraram e inclusive me orien-
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taram para que eu desse entrada em requerimento de
urgência, que seria a forma mais rápida de a matéria
ser votada e encaminhada à Câmara.
Meus cumprimentos a V. Exª e ao Secretário Carreiro, que nos assessora, como sempre.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Sou eu que agradeço a V. Exª, Senador Paulo Paim.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Flexa
Ribeiro, do PSDB do Pará.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, solicito a V. Exª a minha inscrição para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – V. Exª está inscrito em primeiro lugar.
Há oradores inscritos.
Sem prejuízo da lista de oradores, concedo a
palavra ao Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, por cessão do Senador Romeu Tuma, por
dez minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador João Alberto Souza, agradeço ao
Senador Romeu Tuma por me ter cedido este espaço,
uma vez que tenho de me deslocar para audiência pública com o Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio de
Passos. S. Exª receberá, por solicitação deste Senador e dos Senadores Sérgio Zambiasi e Pedro Simon,
lideranças do Vale do Taquari, que estão pleiteando a
duplicação em trinta e dois quilômetros da BR–386,
entre os Municípios de Estrela e Tabaí, no Rio Grande do Sul.
Está prevista a participação de representantes das
Prefeituras, da Associação dos Municípios do Vale do
Taquari, da Universidade do Vale do Taquari, do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari e Câmara
da Indústria e Comércio do Vale do Taquari, além de
sindicatos de trabalhadores e associações de classe.
Também estarão nos acompanhando representantes
da Câmara Federal e da Assembléia Legislativa e, com
certeza, representantes de outras entidades.
O grupo pretende entregar ao Ministro documentação e estudos sobre a necessidade e a viabilidade
de duplicação da rodovia, que é fundamental, pois facilitará tanto o transporte da nossa gente, quanto o do
comércio, naturalmente, inclusive o do Mercosul, que
também passa por ali.
Sr. Presidente, esclareço ainda que:
1. Com o PIB superior a R$4,5 bilhões,
a região se destaca pela elevada geração de
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tributos e recolhimento de encargos sociais.
A população é de aproximadamente 350 mil
pessoas.
2. O Vale do Taquari está diretamente relacionado com o processo de desconcentração
industrial da Região Metropolitana;
3. O trecho entre Estrela e Tabaí tem volume de tráfego médio muito superior a sua
capacidade;
4. Toda a produção da região voltada à
exportação (6,4% do total do Estado) escoa
por essa rodovia. O volume de exportações,
atingindo US$660 milhões em 2005;
5. No trecho, existem apenas duas pequenas obras de arte (pontes), barateando,
assim, o custo. Quando digo obras de arte,
Sr. Presidente, reﬁro-me às pontes;
6. A via é rota de passagem de centenas
de linhas de ônibus e parte de um dos três
eixos de conexão com o Centro e Sudoeste
do País;
7. A BR conecta Região Metropolitana,
Vale do Taquari, Planalto Médio, Alto Uruguai,
Oeste Catarinense/Paraense e Sul do Mato
Grosso;
8. A região se consolida como um dos
principais centros de logística empresarial do
interior do nosso querido Rio Grande do Sul;
9. O vale dispõe de malhas ferroviária
(São Paulo/Rio Grande do Sul) e hidroviária,
com navegabilidade até o porto de Rio Grande
e Santa Vitória do Palmar;
10. Ainda, Sr. Presidente, posso adiantar que o trecho apresenta densidade média
superior a nove mil veículos/dia, muito acima
daquilo que se pode achar recomendável;
11. A necessidade de duplicação integra
o estudo ou diagnóstico que trace perspectivas
futuras, com certeza, para toda essa nossa
tão querida região;
12. O pólo de pedágio de Lajeado é o
que mais arrecada em função das praças instaladas na 386;
13. O custo da obra é estimado em R$52
milhões, equivalente a um ano de arrecadação
do pólo de pedágio;
Além desses dados, Sr. Presidente, que apresentei e que serão entregues ao Ministro, é bom destacarmos também que existem outros estudos que indicam
a necessidade da duplicação da BR-386 entre Estrela
e Tabaí, como análises feitas pela Assembléia Legislativa do nosso Estado, em que todos os Deputados
estão comprometidos com esse encaminhamento, e
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pelo Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul.
Essa proposta de duplicação vem também ao encontro da visão política do Governo Federal, que tem
investido em rodovias, no Rio Grande do Sul, como é
o caso da duplicação da BR-101 e da construção da
BR-448, conhecida como rodovia do Parque.
O Vale do Taquari pode ﬁcar certo que o pleito
da duplicação da BR-386 tem apoio total dos três Senadores gaúchos e de toda a Bancada de Deputados
Federais e Estaduais.
Por isso, Sr. Presidente, ﬁz questão de fazer esse
breve comentário sobre a importância dessa audiência
pública. Tive a alegria de participar de alguns encaminhamentos, no Rio Grande do Sul, cujos resultados, na
minha avaliação, foram positivos. Reﬁro-me à questão
da nossa querida Varig, para a qual espero que, até
a próxima semana, tenhamos uma solução, mediante
a disposição demonstrada pelos trabalhadores, pela
direção da Varig, pela empresa que está gerenciando,
neste momento difícil, as suas ﬁnanças e pela posição
dos Senadores. Estou de posse de um documento,
com cerca de 80 assinaturas dos Senadores, de apoio
à nossa Varig.
Quero também destacar a questão da rodovia do
Parque, que pega a entrada de Canoas-Porto Alegre,
para a qual estava prevista a cobrança de pedágio.
Após uma solução construída em parceria com todos
os setores, haverá a duplicação sem pedágio.
Quero também destacar a nossa participação na
discussão da polêmica Braskem-Petrobras, em que o
Rio Grande do Sul perderia a planta de um mercado
interno tão importante para a arrecadação do nosso
Estado, questão que também conseguimos resolver
com a parceria da bancada de Senadores e de Deputados Federais e Estaduais.
Isso demonstra, Sr. Presidente, que, quando o Rio
Grande do Sul caminha unido, as soluções são construídas. Por isso foi com alegria que recebi, no último
sábado, em Porto Alegre, prefeitos e lideranças do Vale
do Taquari. Prontiﬁquei-me a fazer esse encaminhamento na certeza de que teria apoio dos dois Senadores e também de toda bancada federal e estadual.
A audiência será hoje, às 15 horas. Tenho certeza de
que chegaremos a uma solução construtiva, positiva.
Inclusive será muito mais barato para a União, para o
Estado e para a própria região se ocorrer uma outra
licitação que estava sendo encaminhada no sentido
de resolver a mesma questão.
Faço, Sr. Presidente, essas rápidas considerações para que ﬁque muito claro, Senador Flexa Ribeiro,
para aqueles que dizem que eu insisto muito no assunto salário mínimo, que vou insistir até morrer, até
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ver que o salário mínimo atingiu aquilo que manda a
Constituição. Mas nem por isso deixo de me referir a
outros temas, como, por exemplo, o da saúde e o da
educação. Vejam a polêmica que ora o Senador Zambiasi e eu provocamos, que considero muito positiva,
que são as cotas nas universidades privadas para
alunos carentes, para que possam ocupar as vagas
que não foram ainda assumidas por aqueles alunos
que ocuparam somente 50% do número de vagas excedentes. Em até 5% das vagas, pagariam 20% da
mensalidade; de 5 até 15, correspondente a 10% das
vagas, pagariam somente 50%.
Isso é um bom debate, para o qual estou vendo que os reitores e donos de algumas escolas estão
vindo. Isso é bom, porque falamos tanto em responsabilidade social das empresas, Senador Flexa Ribeiro,
que é importante também que as universidades façam
esse debate, mas qualiﬁcado, não com críticas pessoais a um Deputado ou a um Senador. Donos de universidades, vamos melhorar a qualidade até mesmo
da discordância. Então, vamos convidá-los para fazer
um debate qualiﬁcado da responsabilidade social dos
empreendedores em nosso País.
Com certeza, pensam que alguma medida ou
outra possa ter uma cara um pouco demagógica. Ora,
se é demagogia defender ensino livre e gratuito para
o nosso povo, quero ser demagogo; se é demagogia
defender mais emprego, quero ser demagogo; se é demagogia termos de investir mais na saúde, quero tanto
ser demagogo; se for demagogia dizer que temos na
idéia, por exemplo, de redução de jornada sem redução do salário como proposta optativa dos empresários, quero ser demagogo; enﬁm, se caminhar na linha
da ética e dos bons costumes é ser demagogo, quero
ser demagogo; se defender os interesses do meu Estado é entendido como demagogia, quero ser demagogo. Agora, o que não agüento mesmo é hipocrisia
daqueles que defendem só seus interesses. Por isso
o Brasil é campeão do mundo em má distribuição de
renda. Isso é hipocrisia. Eu diria: abaixo a hipocrisia!
E vamos caminhar todos, se assim Deus nos ajudar,
para a distribuição de renda.
O Senador Suplicy, por exemplo. Renda mínima:
tem gente que diz que isso é demagogia só porque V.
Exª levanta uma tese que eu assino embaixo e assinarei mil vezes. Por isso, parabéns a V. Exª, que, com
certeza, será o Senador eleito por São Paulo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me um breve aparte, Senador Paulo Paim. Quero
aqui dar um testemunho a respeito do seu trabalho,
da forma de V. Exª agir. V. Exª certamente é um dos
Senadores que tem a preocupação de empenhar todo
o seu tempo em tratar de temas do interesse público
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e com uma dinâmica de tirar o chapéu. V. Exª procura trazer para o Senado, diariamente, temas que, na
sua avaliação, considera os mais importantes. V. Exª é
reconhecido por todos os Senadores por sempre tratar, entre outros fatos, da questão do salário mínimo,
de seu valor, da questão do emprego, do direito dos
aposentados, da causa dos afrodescendentes, dos negros no Brasil, e de dezenas de outros – e citei apenas
cinco. E, ainda mais, V. Exª tem tido a preocupação
também de democratizar o debate a respeito desses
temas, a exemplo do que tem feito – e acompanhei as
audiências públicas – na Comissão Especial sobre o
salário-mínimo, que, mais do que simplesmente trazer para o Congresso Nacional, V. Exª fez questão de
trazer para as Assembléias Legislativas de inúmeros
Estados brasileiros. Quando foi a São Paulo, eu ali testemunhei. Então, quero dar o meu testemunho sobre a
seriedade do seu trabalho, do seu propósito, embora
às vezes possa haver um engano, um exagero nisso
ou naquilo. Quero também dizer que, quando autoridades, sejam de governos anteriores, quando V. Exª
era Oposição, sejam de governos presentes, dizem
para V. Exª: “Olha, não dá para conceder um aumento
desta ordem”, seja para o salário-mínimo, seja para os
aposentados, V. Exª sempre soube também compreender – expressou seus sentimentos mas soube compreender. Há uma questão que V. Exª levantou nesses
últimos dias, e vou repetir publicamente o que eu disse
pessoalmente a V. Exª ao manifestar a preocupação
de que Senadores solicitaram, inclusive do PT, para
que seja apreciado pelo plenário um projeto de V. Exª.
Reitero aqui uma experiência por que passei em 1991,
quando foi votado pelo Senado Federal o Programa
de Garantia de Renda Mínima, então por meio de um
imposto de renda negativo. O Senador que era Líder
do PFL e do Governo Fernando Collor, Marco Maciel,
pediu que fosse feito, de acordo com o Regimento,
com pelo menos mais dez Senadores, o recurso ao
Plenário, o que havia sido votado, em caráter terminativo, na CAE. Pois bem; o projeto acabou vindo ao
plenário. Pedi, na reunião dos Líderes, que na última
semana de trabalho essa matéria fosse efetivamente
apreciada. Todos os Líderes compreenderam quando
eu precisei bater na mesa indagando quando o Senado
votaria um projeto para erradicar a pobreza absoluta
no País. O projeto veio ao plenário. Houve quatro horas
e meia de debate. No dia 16 de dezembro de 1991, o
projeto acabou sendo aprovado com a indicação de
todos os Líderes; quatro Senadores se abstiveram – o
Senador João Alberto, nosso Presidente hoje, estava
presente. Portanto, acabou sendo algo positivo. Quero
dizer a V. Exª que o debate em plenário pode ser algo
muito positivo no sentido de esclarecer as limitações,
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o que pode e o que não pode acontecer, e assim por
diante. Meus cumprimentos a V. Exª pela sua dedicação ao interesse público.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Suplicy, cumprimento V. Exª. Eu estava na Câmara naquele período e acompanhei esse debate. V. Exª me
disse, efetivamente: “Paim, ﬁque tranqüilo; entendo a
justeza dessa alteração que é o Fator Previdenciário,
porque de fato ele traz um prejuízo enorme para a aposentadoria da mulher, de 41,5%, e do homem, de 35%”;
Senadora Heloísa Helena, V. Exª sabe disso.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª me dizia: “Deixe
a matéria vir ao Plenário, pois aqui faremos um bom
debate e tenho certeza de que seu projeto será aprovado e remetido à Câmara dos Deputados”. Disse-me
o mesmo a Senadora Heloísa Helena. A opinião do
Senador Sérgio Zambiasi foi no mesmo sentido quando conversei com S. Exª sobre o tema. Enﬁm, todos
os Senadores demonstraram posição semelhante, o
que para mim é gratiﬁcante. Mesmo o Senador Tião
Viana me disse que, no mérito, com certeza, votaria
comigo por acreditar nessa alteração, que, na Câmara
dos Deputados, será referendada ou mesmo alterada,
como ocorreu com o projeto de V. Exª, que sofreu mudanças na Câmara, retornando para esta Casa onde
foi aprovado.
Eu não poderia deixar de registrar a forma carinhosa e respeitosa como o Senador Antero Paes de
Barros, naquele dia que ﬁz o recurso e que estabelecemos o debate, se manifestou, dizendo mais ou menos
o mesmo. A matéria está aqui. Foi no mesmo sentido
a posição do Senador João Alberto Souza: “Deixe a
matéria chegar que a discutiremos e a votaremos”.
Agradeço aos Senadores João Alberto Souza,
Antero Paes de Barros e a todos os demais que, de
uma forma ou de outra, estão contribuindo para que
essa solução a respeito do fator previdenciário seja
tomada com rapidez, porque é grande a expectativa.
Senadora Heloísa Helena, V. Exª, que já participou comigo desse debate nas Comissões; sabe que são cerca
de 40 milhões de pessoas que estão trabalhando, às
vésperas de se aposentar, ou mesmo as que vão se
aposentar daqui a dez anos, e que dependem dessa
decisão para ter uma aposentadoria decente.
Sr. Presidente, mais uma vez, agradeço a tolerância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Eu que agradeço a V. Exª, Senador Paulo
Paim.
Antes de conceder a palavra ao Senador Antero
Paes de Barros, PSDB do Mato Grosso, por dez minu-
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tos, concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Sérgio
Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela ordem.) – Solicito inscrição para uma comunicação de
Liderança, de acordo com o parágrafo único do art. 66
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Logo em seguida ao pronunciamento do Senador Antero Paes de Barros, V. Exª terá direito à palavra.
Pela ordem, Senador Antonio Carlos Magalhães,
PFL da Bahia.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falarei, ao ﬁm da sessão, sobre o problema da
Bolívia; entretanto, eu queria, desde já, congratular-me
com o Brasil de ter hoje o Presidente Renan Calheiros.
Vai ser um dia de seriedade neste País, um dia absolutamente correto, bem diferente do Governo Lula.
Dessa maneira, o Congresso está de parabéns
com a ascensão, embora por um dia, de Renan Calheiros. Que isso seja por mais tempo! É o desejo do
Brasil e de todos os brasileiros – e sei que de V. Exª
também, que é congressista, que é da Mesa e deve
estar feliz com o fato de o Presidente do Senado estar na Presidência da República. E, como Lula viaja
demais, vamos ter dias melhores no País.
Muito obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Eu que agradeço a V. Exª, Senador Antonio
Carlos Magalhães, e peço que V. Exª assine o livro.
Vou mandar o livro para que V. Exª o assine.
Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy, PT de
São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável, mas não posso deixar de também cumprimentar o
Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, por
ocupar hoje a Presidência da República. Certamente,
S. Exª cumprirá muito bem sua função, com tanta seriedade quanto o tem feito o Presidente Lula.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – V. Exª está inscrito em segundo lugar.
Logo depois do Senador Antero Paes de Barros,
ouviremos o Senador Sérgio Zambiasi; em seguida,
ouviremos a Senadora Ideli Salvatti.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora
Heloísa Helena.
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A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, pedindo desculpas ao Senador Antero Paes de Barros, desejo inscrever-me, no
momento em que for possível, para uma comunicação
inadiável, como Líder do P-SOL.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Senadora Heloísa Helena, V. Exª será atendida.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra ao Senador Antero Paes
de Barros, por gentileza, por dez minutos.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho mais
uma vez à tribuna para alertar o Brasil sobre a grave,
gravíssima crise da agricultura brasileira, especialmente da agricultura mato-grossense.
Mato Grosso é responsável por 30% da produção
de soja; por 8% da produção da soja mundial; por mais
de 50% da produção de algodão. Os produtores de
Mato Grosso estão há duas semanas bloqueando as
principais rodovias do Estado para chamar a atenção
do País e do Governo para a gravidade da situação.
O Governo não adota medidas emergenciais nem
de médio prazo. O Governo não dá atenção à crise da
agricultura e da pecuária. Embora o agronegócio seja
responsável por exportações de US$40 bilhões por ano,
a crise é menosprezada pelo Governo brasileiro.
O Banco Central levou mais de 20 dias para baixar as primeiras resoluções para viabilizar aquilo que o
Governo havia anunciado, ou seja, impedir a cobrança
das dívidas que os produtores têm com o setor público.
Ainda hoje, o BNDES precisa fazer a regulamentação
por intermédio de portaria para jogar para o ano de
2007 o pagamento dos investimentos, principalmente
em função do Programa Moderfrota.
Em síntese, o Governo não age, e o protesto
aumenta.
Hoje, Sr. Presidente, mais de mil veículos estão
ocupando a BR-163, a rodovia Cuiabá-Santarém, no
trecho entre as cidades de Lucas do Rio Verde e Sorriso. O trânsito na ponte sobre o rio Verde foi fechado.
Só passam ambulâncias carregando doentes.
O bloqueio das estradas, que impede a passagem
dos caminhões que transportam produtos agrícolas,
está provocando a interrupção do tráfego, inclusive
dos trens da Ferronorte. Não há carga para embarcar
nos trens, não há caminhões passando em plena safra agrícola.
Em outros Estados, produtores já estão mobilizados. No Rio Grande do Sul, no Paraná, em Mato Grosso
do Sul e em Goiás, cresce a adesão aos protestos.
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E o Governo não faz nada. O Governo Federal
ignora o movimento. E ignora porque não está sendo
pressionado pelos governadores estaduais.
Venho do Estado de Mato Grosso, Sr. Presidente, cujo Governador, com muita justiça, diga-se
de passagem, é reconhecido como um dos maiores
produtores do mundo, mas, na minha avaliação, ele
precisa exercitar mais intensamente a sua autoridade
de Governador para liderar a solidariedade aos produtores de Mato Grosso. Ele tem de apoiar o movimento
e os líderes do agronegócio e deixar de se preocupar
tanto com conjecturas políticas acerca da eleição de
2006. Este é o momento de Mato Grosso apoiar o seu
setor produtivo para que exista 2007 e 2008 em Mato
Grosso e no Brasil. Lula está programando, esta sim,
uma herança maldita para 2007, talvez sabendo que
o seu mandato termina inexoravelmente no dia 31 de
dezembro deste ano.
Não é apenas o produtor de Mato Grosso que
está em situação difícil, sem condições de pagar as
suas dívidas. Em toda a Região Centro Oeste a crise
cala fundo na agricultura. O que é lamentável é que
não se fala em soluções emergenciais para a crise já
instalada nem em medidas de médio e longo prazo
que apontem alternativas para o futuro do agricultor
da Região.
Uma das saídas, pelo menos para nós lá do
Mato Grosso, é o Governo autorizar a produção do
biocombustível a partir da soja, do algodão e de outras oleaginosas, o que baratearia o combustível para
a produção mato-grossense.
Outra iniciativa que estamos defendendo como
solução mais deﬁnitiva é a construção de um poliduto
a partir de Mato Grosso, para que, autorizado o biocombustível a partir das nossas oleaginosas – a ﬁm
de que tenhamos, inclusive, alternativas a essa crise
que nos é imposta pela Bolívia –, nós de Mato Grosso
possamos transferir para Paulínia, por esse poliduto, o
biocombustível extraído das oleaginosas e, principalmente, da soja e do algodão, de que somos grandes
produtores.
Evidentemente, isso melhoraria o preço dos produtos, transformaria o Brasil ao lhe oferecer mais alternativas energéticas, deixar-nos-ia menos dependentes do gás da Bolívia e seria uma das alternativas a
ser colocada como pano de fundo para a agricultura
brasileira.
O Governo, até hoje, só permitiu – no que acho
que agiu acertadamente – a produção do biocombustível a partir da mamona. Isso é importante porque fortalece o pequeno produtor e a agricultura familiar, mas
não dá para ignorar a economia de escala. Deixando
de fora do programa a soja e o algodão, o Governo
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impede uma solução para o agronegócio do CentroOeste que consistiria na produção de energia para as
máquinas agrícolas dos Estados da região, reduzindo
os custos da produção dos grãos.
Debateu-se com representantes do agronegócio em recente seminário que o PSDB promoveu por
intermédio do Instituto Teotônio Vilela em Cuiabá a
construção do citado poliduto. Ele teria capacidade
para transportar também a nossa produção local de
álcool, já que Mato Grosso é um dos grandes produtores de álcool do Brasil.
Eu não tenho nenhuma dúvida de que as oleaginosas, a cana-de-açúcar, o álcool – o programa brasileiro já vem de algum tempo –, são fontes de energia
do futuro. A difusão de seu uso pode colocar o Brasil
entre os grandes produtores mundiais de energia.
A questão da energia é fundamental no mundo
moderno. Tanto é assim, que, por causa de uma questão
energética, o Estado brasileiro foi humilhado. O Brasil,
infelizmente, está sendo governado por Evo Chávez,
uma mistura do Presidente boliviano Evo Morales com
Hugo Chávez, Presidente da Venezuela. Já se perde
no tempo aquela imagem do Lula que queria ser o líder
da América. Já se perde no tempo aquela imagem de
alguém que, gerindo as potencialidades que o Brasil
tem, queria liderar a América do Sul.
Lula hoje está chegando para um encontro com
Kirchner, com Hugo Chávez e com Evo Morales de
cabeça baixa. O pior, o mais humilhado, aquele que
exercitou de forma mais inconseqüente a diplomacia
dentre aqueles que estão chegando para o encontro é
o Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Quem
é que poderia imaginar que, num encontro entre o
Brasil, a Bolívia, a Venezuela e a Argentina, com as
potencialidades que temos, o representante de nosso
País é que iria chegar lá de cabeça baixa? E é isso
o que está acontecendo, Sr. Presidente, infelizmente.
Não é essa a nossa melhor imagem. Lula é liderado do
Sr. Hugo Chávez. Aliás, parece que Lula é boliviano,
pois coloca todo o seu partido em defesa da Bolívia e
contra os interesses nacionais.
Hoje, no “Bom dia Brasil”, noticiou-se que a Petróleos de Venezuela S/A (PDVSA) está assumindo as
funções que poderiam ser da Petrobras. E o Governo,
Senador Jonas Pinheiro, está dizendo que, no encontro
para o qual vai de cócoras, agachado e ajoelhado, vai
discutir para que não se aumente o custo do gás para
o povo brasileiro. Pode até não aumentar, mas isso só
será até o dia das eleições. Infelizmente é assim.
Em entrevista hoje, o Embaixador Rubens Ricupero, experiente homem da diplomacia brasileira, declarou que nunca assistiu à diplomacia brasileira agir
assim ao longo de sua história. Na verdade, a culpa
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não é do Itamaraty. É que Lula criou um outro Itamaraty: um assessor internacional do PT tem feito essas
trapalhadas em nome do Brasil.
Senador Jonas Pinheiro, concedo um aparte a
V. Exª.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Senador
Antero Paes de Barros, quero parabenizar V. Exª pelo
pronunciamento. Também estou inscrito para tratar
de tema relacionado com o grave problema da agricultura brasileira. Pasmem, Srs. Senadores! Hoje, em
Mato Grosso, há 80 prefeituras fechadas e 28 pontos
de estrada bloqueados. Nenhum produtor faz isso por
vontade própria. Essa atitude demonstra o desespero
que, hoje, grassa nas famílias desses produtores. Eles
têm o apoio dos Prefeitos e dos Vereadores, porque
hoje o que está em jogo é a vida de cada família, é
a situação de cada Município. Por isso, Senador Antero Paes de Barros, eu o parabenizo por trazer esse
assunto ao Plenário. Quero, posteriormente, discutir
essa matéria como orador inscrito na sessão de hoje.
Muito obrigado.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Agradeço-lhe, Senador Jonas Pinheiro, o aparte e o
incorporo ao meu pronunciamento. V. Exª tem seu nome
consolidado na defesa do agronegócio do Brasil.
No ﬁnal, quero fazer um apelo público ao Governador Blairo Maggi, para que não se omita em duas
questões: primeiro, na defesa da agricultura do Estado,
na defesa do agronegócio do Estado, e, segundo, nessa
questão da energia, em que não pode faltar Senador
Jonas Pinheiro, a palavra, o empenho, o trabalho do
Governador Blairo Maggi.
Cuiabá recebe parte do gás boliviano. Nós recebemos lá, na Usina Mário Covas, mais de 400 megawatts, que vêm da Bolívia, e isso é servido para o
linhão internacional.
Senador Jonas Pinheiro, ontem, empresários
de São Paulo anunciaram que vão colocar projetos
de investimento na gaveta, exatamente porque essa
situação do gás boliviano pode trazer conseqüências
desastrosas. Não dá para o Governador de Mato Grosso não perceber que ele tem de participar do debate,
porque esse debate pode fazer com que as pessoas
ﬁquem preocupadas com a situação da energia de
Mato Grosso.
Estamos vendo, pela diplomacia brasileira, por
esse desastre chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o
setor produtivo brasileiro ir à falência. Os banqueiros
estão felizes com Lula, mas quem produz está comendo o pão que o diabo amassou, aliás, o pão que Evo
Morales amassou.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

245

Maio de 2006

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Senador Antero Paes de Barros, agradeço a
V.Exª.
O Senador Marco Maciel se inscreveu para fazer
uma comunicação inadiável no momento oportuno. S.
Exª está inscrito em terceiro lugar.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Zambiasi,
pela Liderança do PTB, para uma comunicação urgente
de interesse partidário.
S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Liderança do PTB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a decisão da Bolívia de nacionalizar a produção de petróleo e de gás natural deve
ser vista com espírito pragmático, com senso histórico
e, acima de tudo, com tranqüilidade, especialmente
para se evitar o agravamento da crise.
Em primeiro lugar, é coerente a posição do Governo brasileiro ao reconhecer a soberania da Bolívia
sobre suas reservas de energias. Se defendemos esse
critério para o Brasil, da mesma forma, devemos pensar e, especialmente, agir em relação aos interesses
de outros países.
Agindo dessa forma, o Governo brasileiro demonstrou realismo no jogo diplomático, posicionando-se corretamente para defender os interesses do
nosso País.
Por outro lado, é inaceitável o conﬁsco do patrimônio físico e das ações da Petrobras. Pelo decreto oﬁcial
do governo boliviano, a Petrolífera YPFB passa a ser
detentora de 50% mais um das ações da estatal brasileira. O decreto que acabo de ler não esclarece, porém,
de que forma essa apropriação será realizada.
O Governo brasileiro já se posicionou claramente
contra qualquer tipo de decisão que signiﬁque perda
de patrimônio, exigindo respeito aos investimentos realizados na Bolívia durante a última década.
Nesse terreno, a Petrobras, da qual o Governo
brasileiro é acionista majoritário, já informou que recorrerá à Justiça internacional para rever a decisão.
Ao mesmo tempo, o assunto também é tema da
reunião que está acontecendo hoje entre os Chefes
de Estado do Brasil, da Argentina, da Venezuela e da
Bolívia em Puerto Iguazú, na Argentina.
É compreensível que o governo da Bolívia queira, neste momento, tentar corrigir injustiças históricas
patrocinadas pela ação de potências estrangeiras
contra seu povo.
Mas é preciso, antes de tudo, que, além das
questões de preço, haja segurança energética no
continente, que passa pela estabilidade das relações
entre as nações e também pelo respeito aos contratos
estabelecidos.
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“Um país não pode impor sua soberania sobre
outro país, sem levar em conta que o resultado ﬁnal
da democracia é o equilíbrio entre as partes”, declarou
o Presidente Lula.
Ao mesmo tempo em que reconheceu que o povo
da Bolívia tem o direito de reivindicar mais poder sobre
sua maior riqueza, o Presidente do Brasil disse que “o
fato de os bolivianos terem direitos não signiﬁca negar
o direito do povo brasileiro”.
Talvez, o aspecto mais positivo a ser destacado
nesse processo é o fato de que, pela primeira vez na
história do continente sul-americano, a energia ocupa
o centro dos debates políticos, Sr. Presidente.
Não é demais lembrar que a base fundacional da
União Européia, ainda no início dos anos 50, foi um
tratado instituindo a Comunidade Européia do Carvão
e do Aço, ou seja, a possibilidade do uso comum da
energia na região. E também não se deve desconsiderar que é a conquista de novas fontes de energia que
tem levado a principal potência do mundo, os Estados
Unidos, a guerras como a do Iraque.
O que estamos vivendo neste momento, quando
os países debatem a construção de um gasoduto do
sul e outras iniciativas comuns no campo da energia,
tem essa mesma dimensão estratégica para o continente.
A energia, assim como aconteceu na construção
da União Européia, na sustentação das economias
centrais, é decisiva para o desenvolvimento da América do Sul, de suas nações e de seus povos.
Portanto, é importante a posição do Brasil de,
além de defender ﬁrmemente os interesses nacionais,
também considerar o processo de integração da América do Sul, atualmente em curso.
Outro aspecto importante para ser analisado a
partir da crise do gás com a Bolívia, Sr. Presidente, é
a possibilidade histórica de trazer novamente a público
a discussão sobre a matriz energética brasileira.
É importante lembrar que, atualmente, as reservas
mundiais de gás até agora conhecidas acabam dentro de 100 anos, as reservas de petróleo diﬁcilmente
ultrapassam 50 anos, enquanto as reservas mundiais
de carvão são suﬁcientes para 500 anos. No Brasil,
o carvão é a maior fonte de energia não renovável,
representando 46% das reservas brasileiras de combustíveis fósseis.
É relevante lembrar que, enquanto o carvão representa 52% da matriz energética dos Estados Unidos,
51% na Alemanha, 78% na China e 96% na Polônia,
Senadora Ideli Salvatti, V. Exª que é de Santa Catarina,
que produz carvão, como o Rio Grande do Sul...
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Exatamente, Senador Zambiasi. É fundamental esse seu
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pronunciamento, porque é exatamente nas crises que
as alternativas se apresentam, inclusive a do carvão,
que tem a potencialidade de gerar gás também, ou
seja, poderíamos ter aí algum socorro para nosso tão
falado gasoduto abastecido nos três Estados do Sul
só com o gás da Bolívia.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Perfeito.
E, no Brasil, Senadora Ideli Salvatti, o carvão responde
por apenas 2,3% do total da energia elétrica gerada.
Dentro dessa ótica, a Frente Parlamentar em Defesa do Carvão Mineral deverá ser recebida pelo Ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, na próxima
semana. Na oportunidade, reforçaremos a importância
de o Governo deﬁnir uma política para o carvão mineral dentro do modelo energético brasileiro.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Sr.
Presidente, peço a sua compreensão. Tenho apenas
algumas palavras que conduzem exatamente a essa
proposta que apresentaremos ao Governo.
A energia é vital para que tenhamos desde a
água potável até a nossa luz de cada dia. Na década
de setenta, tivemos uma grave crise no setor de petróleo, e o mundo buscou alternativas para não voltar
a sofrer com o problema. Até o momento, a economia
mundial vem suportando bem o crescente aumento
dos preços do petróleo e do gás, num momento de
instabilidade e volatilidade desses preços. Mas serve
de alerta a decisão da Rússia, em janeiro passado,
é bom lembrar – e, agora, a decisão da Bolívia –, de
interromper o fornecimento do gás natural para a Europa, o que mostrou a vulnerabilidade do suprimento
de energia externa, fato esse relevante, e fez com que
a segurança energética fosse tema central na pauta
das discussões do G-8.
O Brasil, infelizmente, parece que ainda não
aprendeu a lição da década de 70. Começamos um
programa de desenvolvimento tecnológico para o uso
do carvão nacional, inclusive exatamente para a geração de gás para a indústria, Senadora Ideli. Fizemos
estudos para geração de gás no Rio Grande do Sul
para transportá-lo para o mercado paulista. Chegamos
a gaseiﬁcar o carvão para a indústria cerâmica de Santa Catarina. Mas acabamos com todos os programas
e estamos hoje a mercê de uma fonte de suprimento
que, fatalmente, levará a um aumento dos preços de
energia para a indústria brasileira e também para os
consumidores domésticos. Isso sem falar nos automóveis que utilizam o gás como combustível. Hoje, no
Brasil, são mais de um milhão de veículos que, diante
de um aumento dos preços do gás, seriam forçados a
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uma nova reconversão, com grandes prejuízos ﬁnanceiros, especialmente os taxistas.
Agora, a indústria nacional quer alternativas para
o suprimento de energia. Mas isso requer tempo e a
reativação de programas que foram paralisados há
mais de 20 anos, infelizmente. Precisamos de políticas
públicas nas áreas de pesquisa e desenvolvimento,
formação de recursos humanos, incentivo à pesquisa geológica, apoio na logística, criação de centros
tecnológicos etc. A iniciativa privada já está fazendo a
sua parte, na busca da tecnologia apropriada ao carvão nacional.
Técnicos brasileiros, Sr. Presidente, estão viajando para a Índia na próxima semana para veriﬁcar
a tecnologia de gaseiﬁcação de carvão a ser aplicada
no Brasil. A Índia, numa visão estratégica, adotou uma
política pública para desenvolver tecnologias para a sua
maior fonte energética, que é o carvão, e manteve os
programas nas épocas de vacas magras, e hoje esse
grande País tem tecnologia para mostrar ao mundo,
inclusive para nós.
Espero que possamos seguir esse exemplo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Eu que agradeço a V. Exª, Senador Sérgio
Zambiasi.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, do
PT de Santa Catarina, por dez minutos.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero me
associar à saudação ao Presidente do Brasil, Renan
Calheiros, no dia de hoje. Depois, saudarei também
o querido Senador Tião Viana, que, com a saída do
Presidente do Senado para assumir a Presidência da
República, assume a tarefa de presidir o Senado e o
Congresso.
Peço à Mesa que sejam considerados lidos na
íntegra dois artigos publicados nos jornais de hoje:
“As razões de Morales”, de Luís Nassif, e “O fracasso
(da memória)”, de Clóvis Rossi. Os dois artigos apresentam elementos extremamente importantes e relevantes para o debate que travamos, desde o início da
semana, no Congresso Nacional.
Lerei alguns trechos e tecerei comentários, porque entendo que os dois artigos foram extremamente
bem elaborados e têm ingredientes que aquecem o
debate.
O artigo do Luís Nassif, “As razões de Morales”,
começa exatamente assim:
Há um evidente exagero em julgar a política externa brasileira pelo episódio Evo Morales. A política
externa brasileira não elegeu Morales e, provavelmen-
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te, facilitará nos próximos contatos com ele. Só daqui
a 40 dias – quando terminarem as eleições para nova
Constituinte, razão maior para os últimos atos de Morales –, se saberá com clareza o que ele quer e se a
política externa brasileira em relação à Bolívia renderá
frutos positivos ou não.
Em outro trecho, Luís Nassif comenta:
Morales venceu as eleições com 54% dos votos
(...) Assim como em muitos países latino-americanos,
não adianta ganhar eleição presidencial sem ter maioria no Parlamento. O nó de Morales consistia em, após
ganhar a Presidência, conquistar a governabilidade.
Portanto, fez parte da plataforma eleitoral de
Morales a nacionalização do gás e do petróleo, assim
como a Assembléia Nacional Constituinte, que acontece agora, logo em seguida a esses atos. Portanto,
não tem como desvincular. A plataforma de campanha
está cumprindo eleições e há um processo eleitoral.
Por isso, são perfeitas as questões abordadas por
Luís Nassif.
Mais à frente, diz:
No plano da estratégia continental, o desenvolvimento econômico e social do continente e a estabilização política dependem mais do que nunca da integração econômica e física. E esse processo passa pelo
desenvolvimento equilibrado entre todos os países.
Não se trata de questão ideológica. É uma inevitabilidade, independentemente dos governos de plantão. É
essa integração que criará zonas de desenvolvimento
e permitirá montar metas continentais, da mesma maneira que na União Européia.
Tive até oportunidade de comentar que é muito
cômodo para a Espanha, que tem investimentos na
Bolívia, fazer um pronunciamento claro, contundente,
contestando as ações de Evo Morales, porque está
do outro lado do oceano, faz parte da União Européia,
que não precisa ser fortalecida, porque forte já é, e a
inter-relação entre Espanha e Bolívia não tem nada a
ver. Agora, para nós, da América Latina, é de fundamental importância fortalecer esse bloco, porque não
tem, num mundo globalizado como o nosso, como fazer
enfrentamentos, a não ser se articulando em blocos. E,
se isso não acontece, ﬁcamos submissos, aí, sim, de
joelhos, e tendo de engolir tudo o que os poderosos e
os blocos organizados impõem.
Continua:
O decreto de expropriação prevê uma auditoria
para garantir que o ganho das empresas permita um
retorno do capital. A França já se dispôs a negociar
com Morales. Por isso mesmo, seria bom esperar os
próximos lances do jogo, antes de se propor a analisar
o resultado de uma partida que mal começou.
E termina contundente:
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Pode ser que se conﬁrmem um Morales troglodita e uma diplomacia brasileira ingênua. Pode ser
que não.
Portanto, Sr. Presidente, considero esses elementos do artigo do Luís Nassif extremamente relevantes
para o debate. Aliás, tem-se dito que a política externa
brasileira não pode ser ideológica. E ouço comentários de que tudo está sendo feito ideologicamente, que
a política não ressalta os interesses. No entanto, no
mesmo dia em que os meios de comunicação aﬁrmam
isso, retratam também nada mais, nada menos do que
um pronunciamento da Srª Condoleezza Rice em que
diz que o governo americano, o Governo Bush, não
vai admitir governos demagógicos na América Latina.
E vão fazer o quê? O que ﬁzeram no Iraque? Vão invadir? É isso?
Todos sabemos dos interesses econômicos dos
Estados Unidos e do seu interesse de manter a América Latina absolutamente dividida, sem articulação,
sem se conﬁgurar num bloco articulado para defender
seus interesses. E não me venham dizer isso, até porque tratam ideologicamente a política externa adotada
pelo Presidente Lula. A política externa adotada pelos grandes conglomerados, como a União Européia
e os Estados Unidos, não tem nenhum viés, passa
desapercebida nessa questão? Somos todos inocentes aqui de imaginar que não há interesses em jogo
nessa questão.
Na continuidade, o artigo do Clóvis Rossi traz
outros elementos que considero absolutamente pertinentes e interessantes. O artigo intitulado “O fracasso
(da memória)”, inicia assim:
Se eu lesse os jornais distraidamente, acabaria
acreditando que toda a culpa pela nacionalização do
gás boliviano é do Presidente Lula e de sua política
externa. Tudo bem, cada um acredita no duende de
sua preferência, mas, para os que preferem fatos, um
modesto ajuda-memória: 1) a Petrobras se lançou ao
gás boliviano no Governo Fernando Henrique Cardoso, não no Governo Lula. Logo, se culpa há (e, nesse
caso, acho que não há), é do Governo anterior.
Eu também acho que não há. Foi correta a atitude
de investir na Bolívia, de fazer essa integração para
permitir que pontos estratégicos, como é a questão da
energia, sejam compartilhados e realizados no máximo possível em conjunto entre os países que têm, e
devem ter, interesses comuns no trato das relações
internacionais. Todos nós estamos de acordo de que
foi correto fazer.
Portando, há falta de memória e, muitas vezes,
eu ouço aqui discursos contundentes como se tivesse sido errado termos ﬁcado dependentes, como se a
culpa da dependência fosse nossa. Não! Começou há
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mais de dez anos. E foi correto fazer, porque tinha de
ser feito mesmo, tenho esse entendimento.
Clóvis Rossi continua, na refrescagem de memória:
Da mesma forma achar que Lula alinhou-se demais com Evo Morales e, antes com o venezuelano
Hugo Chávez, é acreditar em duendes. O grande esforço da diplomacia brasileira foi na construção do que
agora se chama de comunidade sul-americana das Nações (desde FHC, aliás, até antes, com o Presidente
Sarney e depois Itamar).
Havia essa necessidade porque ela é estratégica. Volto a dizer, é estratégico fortalecer os laços da
comunidade sul-americana. Está correto o Presidente Lula, como estão corretos os que o antecederam e
tomaram iniciativas nesse sentido.
Segue:
Incluía Chávez, claro, mas incluía também Carlos Mesa, o antecessor de Evo, e Alexandro Toledo, o
agora inimigo de Chávez.
Note-se que o melhor gesto do Governo Lula para
com a Venezuela foi ajudar na criação de um grupo
de amigos naquele país, ao lado dos Estados Unidos,
entre outros. Foi logo no início do governo e ajudou a
evitar uma guerra civil.
Quem defende a democracia sabe da importância
da estabilidade democrática em um continente conturbado por golpes e mais golpes e derrubadas violentas
e fora do aparato institucional.
Por último, ele apresenta um outro ingrediente
que considerei também importante:
O Governo FHC deu apoio ao fracassado processo reeleitoral de Alberto Fujimori, personagem e
processo muito mais deletérios para a democracia do
que todas as bobagens e bravatas de Chávez. E ninguém falou nada.
Esses dois artigos trazem elementos bastante
relevantes.
Tive a oportunidade, uma semana antes da deliberação do Presidente Evo Morales, de estar com
os Presidentes das três Federações empresariais do
Sul do País – do Rio Grande do Sul, do Paraná e de
Santa Catarina –, numa reunião com o Presidente da
Petrobras, o Dr. José Sérgio Gabrielli, porque todos
nós estávamos preocupados. A Petrobras vem tomando iniciativas no sentido de fortalecer a extração do
gás brasileiro, um investimento programado para os
próximos anos de US$18 bilhões, para fazer com que
as bacias de Santos e de Campos possam garantir o
aumento da produção e, assim, podermos ﬁcar menos dependentes do gás boliviano. Há uma previsão
de que, até 2010, no máximo, já tenhamos produzido,
no Brasil, o equivalente àquilo que hoje temos contra-
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tado com a Bolívia, ou seja, os 30 milhões de metros
cúbicos diários.
Outra coisa que inclusive tranqüilizou o setor empresarial do Sul do Brasil, que depende exclusivamente do gás boliviano neste momento, são providências
que a Petrobras está adotando para que possamos
ter alternativas, no máximo em um ano e meio ou dois
anos, como a gaseiﬁcação do gás natural liquefeito.
Serão adquiridos navios, que terão a capacidade de
gaseiﬁcar, que terão a possibilidade de encostar em
determinados portos estratégicos – no caso do Sul do
País, será em Santa Catarina, como já está previsto.
Esse navio gaseiﬁcador do GNL vai poder injetar no
gasoduto já existente gás de outra fonte, que não o
gás boliviano.
Portanto, é uma alternativa não imediata, que levará algo em torno de dois anos, que é viável e possível
de ser realizada. A Petrobras já vem desenvolvendo
isso, até para que possamos ter alternativas de não
ﬁcar absolutamente dependente do gás boliviano.
Gostaria de conceder um aparte ao Senador
Flexa Ribeiro, mas não sei se o Presidente permitirá,
porque o meu tempo já se esgotou. Se for possível,
eu gostaria muito.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Senador Flexa Ribeiro, por gentileza, um rápido aparte.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA. Com revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Senadora
Ideli Salvatti, farei um aparte muito rápido, para dizer
que concordo com V. Exª quando diz que a soberania
da Bolívia não diz respeito a nós, brasileiros. Mas o
que me causa estranheza é o Presidente do Brasil
não defender os interesses do Brasil. A mídia tem
dito que Sua Excelência foi para essa reunião, que
está se desenvolvendo hoje, em condições já de
fraqueza em relação à posição nacional. Então, é
correto que o Presidente Evo Morales possa argüir
a soberania da Bolívia para fazer a expropriação,
a nacionalização, melhor dizendo, dos poços de
petróleo, porque aqui também são nacionalizados.
O que não se pode é expropriar propriedades brasileiras, de empresas brasileiras, como é a estatal
Petrobras, e repetir o que fez em relação à mineração, à produção de ferro-gusa, que foi a primeira
ação de governo. Estranha-me mais, Senadora Ideli Salvatti, estar nessa reunião o Presidente Hugo
Chávez. Talvez seja causa e efeito o fato de ele,
há umas três semanas, ter proposto a construção
daquele gasoduto, a que a jornalista Miriam Leitão
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chamou de “pinelduto”, para trazer o gás da Venezuela até a Argentina, passando pelo Brasil. Em
seguida, passou a apoiar ostensivamente, como
está fazendo, a ação do Presidente Evo Morales.
E ainda participa da reunião que deveria atender
aos interesses apenas dos países envolvidos. Era
essa a questão que queria fazer a V. Exª.
A SRª IDELI SALVATI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, ﬁco admirada de ver que a declaração da
Consoleezza Rice não provocou reação neste Plenário.
Os interesses da América Latina devem ser defendidos e articulados pelos países latino-americanos. Essa
integração é de fundamental importância, mas muita
gente não advoga, não defende isso. Muita gente acha
fundamental entrar na jogada dos que sempre primaram por dividir para reinar.
A posição do Brasil está absolutamente adequada
e correta. O Presidente Lula negocia com as armas da
democracia. A Petrobras tomou decisões fortíssimas,
cortou investimentos, está buscando em todos os fóruns
defender os interesses. Não houve expropriação, não
houve! E, se isso vier a acontecer, tomaremos todas
as medidas necessárias para garantir o bem-estar do
País. Até porque, se houver expropriação, vai-se fazer
o que com o gás? Somos os maiores compradores!
Eles vão vender para quem? Não há como, em quatro,
cinco, seis anos, mudar a situação; nem existe lugar
para se colocar o gás. E não há como arrecadar, porque, se o maior comprador é o Brasil, vai-se arrecadar imposto?
(Interrupção do som.)
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – PR) – Vinte
por cento do PIB brasileiro correspondem exatamente
à participação da Petrobras na Bolívia.
Portanto, creio que se deve baixar o gás, tirar a
temperatura, agir, defender os interesses, como muitos querem fazer. “Junto com a água do banho”, muitos
querem “jogar fora a criança”. Isso não é do interesse
do Brasil, do interesse da América Latina. E todos os
que estão entrando na lógica do “dividir para reinar”
têm de dizer a serviço de quem e sob o interesse de
quem estão atuando.
Muito obrigada.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A
SRª. SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Eu é que agradeço a V. Exª, Senadora Ideli
Salvatti.
Sem prejuízo da lista de oradores, vou conceder a palavra ao Senador Jonas Pinheiro, do PFL do
Mato Grosso. Em seguida, ouviremos o Senador César Borges.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador
Jefferson Péres, do PDT do Amazonas.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
ordem.) – Solicito a minha inscrição pela Liderança
do PDT, porque, ontem, não consegui falar, Sr. Presidente. Saí daqui à noite.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – V.
Exª está inscrito. Oportunamente, concederei a palavra a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro, por dez minutos.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, com
muita preocupação, retornamos a esta tribuna para
comentar a grave crise por que passa a agropecuária
nacional, um fato já por demais sabido e sobre o qual,
há muito, alertamos esta Casa, principalmente o Poder
Executivo, a quem cabe adotar medidas, de preferência
duradouras, para minimizar a situação.
Volto a tocar nesse assunto porque, a cada semana, quando visito o Mato Grosso ou mesmo quando converso com produtores rurais de outras regiões
do País, os quais encontro em eventos do setor, como
aconteceu ontem, aqui, em Brasília, na posse da nova
diretoria da Abrapa – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão –, ou quando me visitam no gabinete, o que sinto é que essa crise está se aprofundando
cada vez mais.
Em Mato Grosso, foi lançado, no Município de
Ipiranga do Norte, um movimento denominado Grito
do Ipiranga – estive presente na oportunidade –, que
já mobilizou milhares e milhares de produtores e outras
categorias, pessoas que, reunidas, estão apresentando
um rol de reivindicações ao Governo Federal.
Estive, recentemente, visitando os principais Municípios que aderiram a esse movimento e ﬁquei impressionado com os efeitos danosos da crise na economia
local e impressionado mais ainda com a mobilização
intensa da população do lugar, que tem até bloqueado
estradas e conseguido a adesão de caminhoneiros e
também de grande número de prefeituras do interior,
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que programam paralisar os seus serviços. A Ferronorte, por exemplo, por falta de produtos para transportar
até o porto de Santos, está paralisando as suas atividades e deixando, assim, de exportar, como em anos
anteriores, cerca de 20 mil toneladas de soja por dia.
Agora, percebo que esse movimento começou a
ganhar corpo e que os produtores rurais de outros Estados, como Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia
e outros começam a articular suas adesões a ele.
Por outro lado, o Governo Federal anunciou, recentemente, que adotará medidas para amenizar essa
crise e que uma delas seria a edição de uma medida
provisória, anunciada como “Medida Provisória do Bem
para o agronegócio”. Entretanto, essas tão propaladas
medidas não chegaram ainda ao campo e, portanto, seus
efeitos também não puderam ser sentidos. Enquanto
isso, os preços dos produtos agropecuários continuam
deﬁnhando, até porque o quadro de acentuada queda
do dólar frente ao real até agora não se alterou. Daí
resulta que as receitas obtidas pelos produtores nesta
safra não estão sendo suﬁcientes para cobrir os custos
da produção. Como conseqüência, a liquidez e o endividamento dos produtores rurais se agrava, o que tem
feito com que eles mergulhem num clima de desespero,
principalmente porque as contas começam a vencer, e
eles, de mãos e bolsos vazios, não têm como se balizar
para enfrentar os efeitos nefastos dela.
Sr. Presidente, compreendo que o Governo Federal tenha diﬁculdade para viabilizar com agilidade
as medidas requeridas pelo setor agrícola, até mesmo
porque, neste momento, ele próprio, o Governo, tem
passado por uma série de turbulências políticas.
Por sua vez, o Presidente da República está com
sua agenda apertada para arranjar tempo de se ocupar com discussões desagradáveis sobre problemas
agrícolas, uma vez que ele prefere se dedicar, como
tem demonstrado, a negociações e a ajustes políticos
e, agora, sobretudo, à campanha para a sua reeleição, que o leva a se afastar, com muita freqüência,
desta cidade de Brasília, onde devem ser tomadas as
decisões para amenizar as diferentes crises por que
passam os cidadãos brasileiros.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, reitero aqui o
meu apelo ao Governo Federal para que avalie mais
detidamente a crise que ora se abate sobre o setor
pecuário e agropecuário e que adote, com urgência,
as medidas que lhe cabem adotar para salvar o setor
e impedir que os produtores rurais, no auge do seu
desespero, vendam seus produtos a preços aviltados
e recorram a empréstimos com taxas de juros elevadíssimas, os quais, certamente, não conseguirão pagar.
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Terão seus nomes registrados no Serasa e tornar-seão insolventes economicamente.
Vejam o caso da soja produzida em Município localizado na região do norte e médio Mato Grosso que,
atualmente, está sendo cotada para venda no valor
de R$15,00 a R$18,00 a saca, preço bem inferior ao
seu custo de produção. Além do mais, a elevação do
preço do frete contribui para engessar ainda mais os
produtores. As despesas dos produtores com o frete para escoar sua soja da região, onde é produzida,
até o porto têm chegado a R$200,00 por tonelada, o
que representa cerca de R$12,00 por saca, ou seja,
aproximadamente um terço do valor da saca. É uma
distorção que, por si, compromete seriamente a saúde
ﬁnanceira dos produtores rurais.
Semelhante situação acontece com outros produtos, como o milho, em cujo escoamento os produtores
têm tido diﬁculdade, em vista da queda do consumo
no Estado. Tudo em decorrência dessa crise, que se
abateu também sobre a suinocultura e sobre a agricultura pela diﬁculdade no mercado, ocasionada pela
gripe que afeta esses animais em outros países.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Jonas Pinheiro, V. Exª me permite um aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Com
muito prazer, eminente Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Jonas Pinheiro, V. Exª e eu estamos no Senado desde 1995. Desde então, vejo-o com a mesma ﬁrmeza,
com o mesmo espírito público, com a mesma e grande compreensão para com os problemas não só do
seu Estado, mas de todo o Centro-Oeste. A bandeira
de V. Exª, nesta Casa, tem sido em defesa do campo,
da agricultura e da pecuária. Conheço V. Exª desde a
época em que fui Prefeito do Município de Três Lagoas. V. Exª trabalhava na Secretaria de Agricultura do
então Estado de Mato Grosso e, como alto funcionário daquela Secretaria, V. Exª visitou o Município e,
ali, ajudou a implantar um dos grandes programas de
desenvolvimento de toda aquela região, o chamado
Pólo Centro, quando teve participação decisiva, tendo
em vista os conhecimentos técnicos e a mesma dedicação que V. Exª mantém até hoje. Faço este registro,
voltando no tempo, para mostrar que este País não
tem mesmo uma política para o homem do campo.
Todos os anos estamos nos debatendo. Tivemos a
política do Pólo Centro e outros grandes programas;
mas hoje não temos programa algum, Senador Jonas.
Temos, sim, o agricultor pedinte, o agricultor mendigando, o agricultor abandonando o campo, deixando
de plantar ou plantando por não ter outro jeito; temos
o agricultor buscando socorro junto ao Governo, mas
tudo em vão; o agricultor fazendo apelos por intermédio
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de V. Exª, também em vão, como todos nós fazemos
aqui. Quero cumprimentá-lo por mais uma vez V. Exª
assomar à tribuna com essa ﬁrmeza toda em defesa
dos interesses do agronegócio, em outras palavras,
da agricultura e da pecuária. Tenho dito que V. Exª é,
praticamente, o campeão dos Senadores em defesa
do homem do campo.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito
obrigado pelo aparte, Senador Ramez Tebet.
Há três anos, aproximadamente, estávamos nesta
tribuna elogiando a quebra de recordes freqüentes, o
ganho do produtor, os Municípios inﬂuenciados pela
agricultura, como é o caso de Luís Eduardo Magalhães,
lá na Bahia; era só entusiasmo. No entanto, desde o
ano passado, a partir do mês de junho, temos vindo
aqui anunciar, com muito pesar, o que aconteceria
este ano com a agricultura brasileira. Não há como
equilibrar isso, Senador Ramez Tebet. De um lado, a
queda de preço do produto, a queda do valor do dólar, muitas doenças incontroláveis, muita ou pouca
chuva, o custo da produção elevadíssimo, e, do outro, a receita incompatível. Por isso tudo já sabíamos
que chegaríamos a esse déﬁcit em nossa produção.
Ora, em Mato Grosso, campeão de produção, alguns
Municípios batiam recordes; mas, hoje, o agricultor, o
produtor de soja perde R$500,00 por hectare. Portanto, quem mais produz mais perde.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Permita-me
V. Exª um aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Pois
não, Senador.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador Jonas Pinheiro, quero cumprimentá-lo por mais uma vez
fazer um pronunciamento em defesa dos agricultores
do nosso País. V. Exª tem como bandeira a agricultura,
o agronegócio, e é por todos nós admirado e respeitado. Tenho em mãos inúmeras matérias de jornais do
meu Estado, Santa Catarina – e, certamente, há as
do Estado da Bahia, do nosso colega Senador César
Borges, como do Estado de V. Exª, Mato Grosso, enﬁm, matérias são publicadas em todos os Estados do
Brasil –, relatando que estamos passando por enormes
diﬁculdades. Temos apelado aos Prefeitos, aos Governadores, ao Presidente Lula e até a Deus, inclusive
para que Ele ilumine o Presidente da República, para
que Sua Excelência reveja a atual política agrícola do
nosso País. Vejam V. Exªs: o desemprego está aumentando. Fala-se na criação de empregos; contudo, o que
mais gera emprego neste País é a agricultura, onde o
desemprego está grassando violentamente. O homem
do campo, que até então estava empregado e produzindo nessas terras, agora está sem trabalhar por falta
de emprego e está indo para a cidade, aumentando
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consideravelmente o êxodo rural. A Perdigão, tendo
em vista a gripe aviária, está dando férias coletivas
para 1.200 funcionários, e talvez tenha de demitir outros. Isso tem ocorrido também com outras empresas,
como a Aurora e a Seara, que também seguirão por
esse caminho, porque, repito, mesmo com a chegada
da gripe aviária, o Governo não toma providências.
Conseqüentemente, o Brasil está despido...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE)
– Nobre Senador Jonas Pinheiro, já prorroguei, sem
V. Exª solicitar, em duas oportunidades, o tempo de V.
Exª, que faz um discurso importante nesta Casa. Contudo, pediria a V. Exª que agora começasse a concluir
o seu pronunciamento, porque há outros oradores
inscritos, inclusive Líderes partidários. Por isso, peço
a compreensão do Plenário e, de modo especial, a
do Senador Leonel Pavan que o aparteia, bem como
a de V. Exª.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Finalizo
então, apenas endossando as palavras de V. Exª, esperando que o Lula e o Ministro da Agricultura ouçam
o pronunciamento de V. Exª e passem a atender esta
classe tão sofrida do nosso País, que é a agricultura
e também o agronegócio.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito
obrigado, ilustre Senador Leonel Pavan.
Sr. Presidente, não poderia deixar de dar o aparte ao eminente Senador César Borges, que já o havia pedido. Além do mais, o Estado da Bahia, em sua
região produtora, está passando pelas mesmas diﬁculdades das registradas no interior do País. Por isso,
gostaríamos de ouvir o aparte do nobre Senador César Borges.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Jonas Pinheiro, V. Exª sempre se pautou pela defesa
intransigente da agricultura nesta Casa. O Senador
que mais conhecer o tema agricultura aqui nesta Casa
pode até igualar-se ao Senador Jonas Pinheiro, mas
nunca superá-lo, porque V. Exª é realmente dedicado
a essa causa. Por isso, o peso das palavras de V. Exª,
que é um homem do campo e conhece profundamente a questão da agricultura, um homem que vem lá do
Estado de Mato Grosso, uma nova fronteia agrícola
deste País, assim como também o é a região do Município de Luís Eduardo Magalhães, a de Barreiras e
a de todo o Oeste da Bahia, que hoje produz 5,5 milhões de toneladas de grãos. Lamentavelmente este
Governo não tem a menor sensibilidade para a agricultura brasileira. Houve o “tratoraço”; enrolaram os
produtores; e hoje a crise é profunda, muito maior do
que há um ano. Nenhuma providência efetiva, objeti-
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va, durável foi tomada para auxiliar os produtores. V.
Exª está coberto de razão: vamos entrar em uma crise seriíssima. O Estado do Mato Grosso levantou-se,
fez o “Grito do Ipiranga”. Hoje, no Município de Luís
Eduardo Magalhães, estamos com as estradas federais interrompidas. É o produtor se manifestando, produtor este que só vai parar no momento em que este
Governo insensível olhar para a agricultura. Parabéns
pelo pronunciamento de V. Exª!
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito
obrigado, eminente Senador César Borges.
Sr. Presidente, o assunto é muito importante e
repercute no Senado Federal por intermédio dos Senadores aparteantes. Por isso, não posso deixar de ouvir
o aparte do eminente Senador Rodolpho Tourinho.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE)
– Peço aos aparteantes que sejam breves, porque há
vários oradores inscritos. Peço também ao orador que
colabore com a Mesa no sentido de, após este aparte,
encerrar a sua manifestação. Tendo em vista a relevância do tema, o pronunciamento está sendo prorrogado
sucessivamente.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Serei
breve, Sr. Presidente. Parabenizo o pronunciamento do
Senador Jonas Pinheiro para dizer que a Bahia está
com V. Exª nessa análise que aqui faz. Quero apenas
acrescentar que, no nosso caso especíﬁco, há dois
agravantes. O primeiro agravante diz respeito às péssimas condições das estradas federais na Bahia. Além
de não existir um corredor de exportação próprio, há o
problema dos portos. Enﬁm, são vários problemas que
afetam a agricultura. O segundo agravante refere-se à
questão da seca em outros municípios e não no Município de Luís Eduardo. Quero associar-me também
ao protesto que está sendo feito hoje no Município de
Luís Eduardo.
(Interrupção do som.)
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Já estou encerrando, Sr. Presidente. Creio que é importante
chamar a atenção deste Governo para os graves problemas que afetam a agricultura.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Concedo
aparte ao Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA. Com revisão
do orador.) – Sr. Presidente, serei breve, atendendo
à solicitação de V. Exª. Quero apenas cumprimentar
o Senador Jonas Pinheiro, defensor incansável do
agronegócio no Congresso Nacional. Senador Jonas
Pinheiro, V. Exª aborda todas as diﬁculdades por que
passa o setor do agronegócio, que sustentou este Governo, e também a estabilidade da moeda no passado
recente. Hoje, o agronegócio necessita de apoio, mas
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o Governo vira as costas em vez de atendê-lo. Não foi
suﬁciente o tratoraço ocorrido em Brasília no ano passado. Ainda agora, é necessário que os empresários
do agronegócio venham mostrar ao Governo Federal a
situação de indulgência em que se encontram. Quero
louvar V. Exª por tratar da questão do escoamento da
safra. V. Exª luta, como nós, pela pavimentação da rodovia Santarém-Cuiabá e pela implantação da hidrovia
Araguaia-Tocantins para dar competitividade ao agronegócio na fronteira norte de Mato Grosso.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito
obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Sr. Presidente, vou concluir.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE)
– Peço a V. Exª que nos ajude, porque está inscrito o
Senador César Borges e, a seguir, o Líder Jefferson Péres, que aguardam para fazer suas manifestações.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, então, nesta
oportunidade, de maneira muito particular, apelar ao
Governo Federal para que, entre outras medidas já solicitadas, porque necessárias ao produtor rural, viabilize, com urgência, para o milho e para a soja, o Prêmio
de Risco para a Aquisição de Produto Agrícola (Prop)
e o Prêmio para Escoamento de Produto (PEP), a ﬁm
de que, com isso, o escoamento de parte da produção
mato-grossense desses produtos seja favorecido e se
evite, o quanto possível, o aprofundamento da crise.
Sr. Presidente, muito obrigado pela paciência.
Mas, antes de terminar, eu gostaria de registrar que
esta Casa aprovou o Projeto de Lei da Biossegurança.
O Presidente da República vetou a parte mais importante, que era o quórum, criando diﬁculdade para deliberar sobre o uso comercial de produtos geneticamente
modiﬁcados. Vetou o que quis o Congresso. E o que
fez o Presidente? Baixou uma portaria aumentando o
quórum para deliberar sobre o uso comercial dos produtos geneticamente modiﬁcados. Hoje não há mais
nenhum produto que ganhe a sua liberação, porque o
quórum está mudado.
Por isso, Sr. Presidente, temos de fazer todo
o esforço para que esse veto seja derrubado nesta
Casa. Primeiro, é preciso que o Congresso Nacional se
conscientize da necessidade de derrubar o veto. E, ao
derrubar o veto, evidentemente, voltamos ao quórum
inicial aprovado pelo Congresso Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro,
o Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Marco Maciel.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE)
– Concedo a palavra ao nobre Líder, Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
Liderança do PDT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não me pude pronunciar
ontem, vou fazê-lo, então, hoje, a respeito do assunto
momentoso, que é a crise entre Brasil e Bolívia. Vou
fazê-lo não como Senador da Oposição, e sim como
Senador da República, sem emocionalismo, sem querer atingir o Governo ao qual faço oposição.
Senador Marco Maciel, V. Exª tem acompanhado
a história diplomática do Brasil, e sei que é um atento estudioso desse assunto. Então, penso que há de
concordar comigo que esse episódio será uma página, senão negra, pelo menos cinzenta, na história da
nossa diplomacia.
O Brasil se comportou de uma forma que não se
admite em um país soberano. O ato do Presidente Evo
Morales foi truculento, violento. Dizer que exerceu um
direito como Presidente de um país soberano é um
grande equívoco, senão mesmo uma cínica ocultação
dos fatos, Sr. Presidente. Um país exerce sua soberania rigorosamente dentro da lei, do respeito à lei, aos
contratos e aos acordos internacionais.
A Bolívia não fez nada disso, Sr. Presidente. A
Bolívia tem acordos com o Brasil, no marco dos quais
foram ﬁrmados contratos com a Petrobras. Lá estão
estabelecidos, rigorosamente, Senador Marco Maciel,
os preços, os prazos de reajuste de preços, volume de
produção a ser adquirido pelo Brasil. Tudo. Tudo isso
foi ignorado. Fomos atropelados.
Comparar isso com a criação da Petrobras e a
instalação do monopólio estatal do petróleo! Meu Deus
do céu, como é possível se tentar empulhar a opinião
pública desse jeito? Eu participei da campanha “O Petróleo é nosso” ainda adolescente. Defendi o monopólio
estatal e ele foi instaurado pela Lei nº 2004, que criou
a Petrobras e não houve nenhuma desapropriação,
nenhuma violação de direitos de ninguém, Senador
Marco Maciel.
A Petrobras incorporou o acervo do Conselho
Nacional de Petróleo, os campos de petróleo e reﬁnarias que já eram administrados pelo Estado. Não houve
violação de direitos de ninguém, nenhum ato de força.
De forma que não há termo de comparação entre o que
o Brasil fez, soberanamente, e o que o Presidente da
Bolívia está fazendo, abusiva e arbitrariamente.
Cabia ao Governo brasileiro, na defesa dos nossos interesses, uma reação enérgica. Não se trata de
invadir a Bolívia, nem de romper relações diplomáticas. Mas deveria ter distribuído uma nota muito dura
de advertência ao Presidente boliviano. Nós vimos, ao
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contrário, uma nota tíbia, declarações de aceitação,
de concordância com o ato que, além de violento, foi
espalhafatoso, afrontoso, desrespeitoso a nós.
Senador Marco Maciel, que necessidade tinha o
Presidente boliviano de mandar tropas do Exército boliviano ocupar os campos e as instalações da reﬁnaria
da Petrobras? Mas como, Senador? Imaginavam que
os funcionários da Petrobras iam reagir à bala contra
a chegada dos servidores civis, dos agentes públicos
que iam tomar posse da reﬁnaria? Claro que não! Um
gesto agressivo ao Brasil, absolutamente desnecessário, para impressionar os eleitores bolivianos. E o Brasil
achou que isso foi normal, foi um ato de soberania.
Cinqüenta por cento das ações da Petrobras
Bolívia foram desapropriadas, na verdade conﬁscadas, Senador Marco Maciel, porque desapropriação
se faz com pagamento prévio e em dinheiro. Quando
serão pagos os 50% das ações expropriadas? Em
que termos? Pagamentos de 20, 30 anos em gás e
em petróleo?
Senador Marco Maciel, têm toda razão os editorialistas, os articulistas, os Parlamentares que se
rebelam contra esse ato de submissão do Presidente
da República Federativa do Brasil, para alimentar os
sonhos delirantes de hegemonia intercontinental do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não é Líder de
continente coisa nenhuma e não se portou nem como
Líder do País que preside!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE)
– Agradeço ao nobre Líder Senador Jefferson Péres.
Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao
nobre Senador César Borges, da representação do
Estado da Bahia.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto que domina
esta Casa e que domina a grande imprensa deste País
– está em todos os noticiários – é a Bolívia.
Sem sombra de dúvida, as palavras do Senador
Jefferson Péres retratam muito bem a situação relativa à diplomacia. Mas, na verdade, poderíamos dizer
que a postura do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
é de lesa-pátria, porque nem ao menos está tentando defender os interesses brasileiros. Mais do que
isso, coloca-se numa posição subalterna, coloca-se
de joelhos perante a Bolívia e até sob a liderança do
Coronel Hugo Chávez. É algo lamentável para uma
diplomacia externa.
Mas, Sr. Presidente, há um lado que precisa ser
comentado: é a questão energética brasileira. Sobre
esse assunto, há uma conexão muito grande com a
questão da Bolívia.
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Foi dito pelo Presidente da República e pela Ministra Dilma Rousseff – à época, Ministra de Minas e
Energia – que iríamos resolver o problema energético brasileiro: teríamos energia mais barata e também
avançaríamos na oferta de energia em diversas matrizes energéticas para o desenvolvimento brasileiro.
Foi submetida a esta Casa uma Medida Provisória que
regulamentava todo o setor energético, a MP nº 144,
de 2003, transformada na Lei nº 10.848, de 2004, já
que foi aprovada no ﬁnal de 2003. No entanto, esse
novo modelo, cantado em verso e prosa como a solução para o problema energético brasileiro, mostrou-se,
como de costume neste Governo, de total incompetência, sem nenhuma solução prática: não se conseguiu
baixar o valor da energia para o consumidor, tampouco se deu a tão desejada segurança energética para
o nosso País.
Agora, estamos dizendo que o Brasil é auto-suﬁciente em petróleo. Vou dar um dado, Sr. Presidente,
com relação ao petróleo: a produção doméstica de petróleo cresceu, em média, quase 12% nos cinco anos
anteriores à posse do Presidente Lula; depois que ele
assumiu, regrediu para menos de 5%; e, no ano de
2004, diminuiu 3% em relação ao ano anterior de 2003.
Ou seja, ainda não há auto-suﬁciência no sentido de
que precisamos importar petróleo leve para termos a
gasolina e os derivados utilizados no País e exportar
o petróleo pesado que produzimos, porque nossas
reﬁnarias não estão adequadas para processar esse
óleo que produzimos no Brasil.
Essa “auto-suﬁciência”, eu a coloco entre parênteses, Sr. Presidente, porque não é uma verdadeira
auto-suﬁciência, já que se deu por conta de que o País
não cresceu. Se o País viesse crescendo ao ritmo da
economia mundial, ela só se daria de 2010 em diante,
Senador Jefferson Péres. Mas o País cresceu 2,3%
no ano passado, e, no ano de 2003, não cresceu – o
crescimento foi zero. O maior problema do Brasil não
é outro se não a falta de crescimento econômico. Se
não crescermos, não teremos emprego e renda, haverá mais pobreza neste País. O Bolsa-Família, programa em que hoje há oito ou nove milhões de famílias, contará com quinze ou vinte milhões de família,
lamentavelmente.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador,
V. Exª me concede um aparte?
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Concedo
um aparte ao Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – O Senador
Tourinho, que é um experto no assunto, pode corroborar o que vou dizer: o problema energético brasileiro tem perspectivas muito ruins; estamos marchando
para um apagão até 2010, graças ao modelo energé-
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tico implantado por este Governo. Nas licitações que
ﬁzeram para energia nova, nenhuma das hidrelétricas
postas em leilão interessou à iniciativa privada devido
ao irrealismo dos preços. Estão lá, mas nada acontece, as obras nem foram iniciadas. Até 2010, vamos ter
problemas sérios, Senador.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – V. Exª está
cheio de razão quando faz essas suas aﬁrmativas, porque essa é a realidade. A maioria da energia comercializada até agora, Senador, de usinas termelétricas,
além de encarecer o preço da energia, agrava também
problemas ambientais. Esse novo modelo que foi traçado pelo atual Governo não está garantindo, como
diz V. Exª, os investimentos necessários, por falta de
segurança e por um preço irreal, que quer ser forçado
ao investidor. Com isso, seremos levados, lamentavelmente, a um apagão.
Na Medida Provisória nº 144, do Governo, que
reformulou o setor energético, foi criada a Empresa
de Planejamento Estratégico (EPE). Essa Empresa
– veja bem, Sr. Presidente – diz que teremos sobra
de energia num plano decenal de 2006 a 2015. O Governo considera, por exemplo, Senador Jefferson Péres, segundo a EPE, que estarão em funcionamento,
daqui a três anos e meio, as usinas do rio Madeira. É
brincadeira? É brincadeira!
Aqui estão os Senadores Jefferson Péres, do
Amazonas, e Valdir Raupp, de Rondônia, que conhecem bem a situação. Daqui a três anos e meio, acham
que se pode gerar energia? Existe algum canteiro de
obra, alguma licitação em curso, alguma licença ambiental concedida? Absolutamente! É um mega projeto
de cinco a dez mil megawatts. Há questões referentes
à regularização do rio, à sua navegabilidade, a problemas ambientais. E licenças ambientais não foram
sequer concedidas!
Outra premissa da EPE, para que aﬁrmasse que
estaríamos com energia suﬁciente nesse plano decenal, seriam os investimentos da Petrobras na Bolívia, e,
agora, a Petrobras diz que não vai investir mais nada,
absolutamente. Isso serviria para aumentar a oferta de
gás ao parque industrial brasileiro, o qual foi forçado
a utilizar o gás. As empresas brasileiras ﬁzeram altíssimos investimentos para mudar a matriz energética.
Agora, estão preocupadas com a possibilidade de não
terem gás para suprir suas necessidades de insumo
energético, como ocorre com a indústria de vidros e
com muitas outras, em especial com as do Sudeste.
Lamentavelmente, o Nordeste nunca é olhado, e lá há
falta de gás até para suprir as necessidades atuais.
Mas o Governo, em momento nenhum, reconhece o fracasso de sua política e simplesmente diz que
está fazendo o melhor, que está fazendo o que não se
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fez em quinhentos anos neste País. Esse é o ufanismo
do Governo Lula, o que é uma farsa, é uma mentira.
Agora, isso está sendo posto a nu por conta da crise
com a Bolívia.
Outro dado importante, Sr. Presidente, é que, das
vinte e três concessões autorizadas entre 2000 e 2001
para a construção de novas hidrelétricas, nenhuma
delas saiu do papel. As concessionárias aﬁrmam que
a remuneração ﬁxada pelo Governo não é atrativa e
abandonaram os investimentos. Sem hidrelétricas, o
País dependerá cada vez mais das termelétricas, que
precisam de gás. Mas de onde virá o gás?
Vi o Presidente da Petrobras aﬁrmar, alto e bom
som, que não haverá desabastecimento. Se essa crise não for resolvida, acho que a Bolívia vai expropriar
os bens que foram da Petrobras, que são do povo
brasileiro, e seremos obrigados a pagar o preço que
Evo Morales quiser cobrar. Ele já disse que haverá um
aumento de 60%. O Brasil, hoje, paga US$3.13 pelo
milhar de metros cúbicos do gás da Bolívia, mas eles
querem, pelo menos, US$5.00. Isso vai ser repassado ao consumidor brasileiro, e os bens da Petrobras
poderão ser expropriados. Não podemos abrir mão.
Como iremos suprir esse gás, Senador Jefferson Péres? Não há como importá-lo, trazê-lo em navios, e
construir usinas, porque esse gás chega liquefeito
para que se faça a sua regaseiﬁcação antes de ser
levado até nós.
É claro que isso é uma bazóﬁa, ou, no máximo,
ele deve estar considerando que a Petrobras vai absorver esse aumento e não vai repassá-lo para os
consumidores. Essa seria uma medida demagógica
– a Petrobrás vai absorver o aumento até passar a
eleição – para evitar pressão inﬂacionária em decorrência do aumento do gás, que será, sim, repassado
ao consumidor brasileiro. É uma farsa atrás da outra,
Sr. Presidente.
Na verdade, estamos sujeitos a um grande apagão. Se o Brasil crescer a 3%, chegaremos em 2010
com um déﬁcit real na nossa matriz energética. Essa
é uma realidade que demonstra o fracasso da política
energética adotada pelo presente Governo. Trata-se
de uma política com viés ideológico, que não defende
os interesses brasileiros e que demonstra a fragilidade
da política externa e até da aﬁrmação da soberania
nacional pelo Presidente da República.
Mais uma política fracassada. Já falei aqui do
Primeiro Emprego, já falei da política em relação ao
agronegócio, mas também a política energética é um
dos grandes fracassos do Governo Lula, fracasso que
vai impor um alto custo à população brasileira, que terá
de pagar não só o custo de todo esse imbróglio, mas
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também com a falta de crescimento e segurança para
o crescimento do nosso País.
Era o que tinha a dizer.
Agradeço pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE)
– Agradeço ao nobre Senador César Borges pela colaboração.
Concedo a palavra, como Líder da Minoria, ao
nobre Senador Antonio Carlos Magalhães. A seguir,
concederei a palavra, para uma breve comunicação, ao
Senador Flexa Ribeiro da representação do Pará.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por algumas horas o País vive momentos de moralidade e
de seriedade: o Presidente viajou em seu Aerolula, e
está na Presidência o nosso Senador Renan Calheiros.
É pena que seja por menos de um dia, porque o País
precisa de muito tempo para se recuperar do imoral
Governo que aí está, que todo dia apresenta escândalos – algumas vezes, infelizmente, com a presença
de pessoas do Congresso.
V. Exª, Sr. Presidente que dirige esta sessão e
que é um exemplo de homem público de grande moralidade, de grande respeito, deve sentir que, hoje,
nesta Casa como no País, a situação é de alívio, mas
um alívio muito pequeno, curto, porque a desgraça que
nos causa o atual Governo é muito grande.
A diplomacia brasileira – V. Exª conhece bem esse
assunto – dá demonstrações inequívocas de incompetência. Estamos para viver momentos de grandes
diﬁculdades no setor de combustível, porque Evo Morales conseguiu enganar o “inteligente” – entre aspas
– Lula e toda a sua equipe de governo. E o resultado
é o que está aí.
Dizem que não vai haver aumento de combustível. Vai haver, sim. Vai haver um grande desfalque na
Petrobrás, vai haver aumento de combustível para o
povo brasileiro. Se não for já, é porque o aumento vai
ser subsidiado. Conseqüentemente, temos de tomar
providências.
Os jornais bolivianos hoje estampam manchetes
e frases agressivas ao Presidente Evo Morales e a seu
Ministro do Petróleo.
O El Mundo, por exemplo, aﬁrma que o encontro
de hoje será entre dois escravos do gás, Lula e Kirchner, e seus amos, Chávez e Morales. Está aqui. No
mesmo jornal, o Ministro do Petróleo aﬁrma que as
contas da Petrobras na Bolívia serão auditadas com
o auxílio de países amigos e que o preço do gás será,
sim, reajustado.
E aqui mentem, em nota oﬁcial, dizendo que não
vai haver reajuste. Ao contrário do que disse Lula, vai

MAIO14635
2006

Sexta-feira 5

haver reajuste. Esse é o principal assunto da reunião
que acabaram de realizar.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Senador Antonio Carlos Magalhães, V. Exª me concede
um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Com muito prazer.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – É em
relação a esse tópico especíﬁco, dentro dessa análise
clara que V. Exª vem fazendo sobre o aumento do preço. Na medida em que houve o aumento da tributação,
de 50% para 82%, e tendo sido incluída a Petrobras
– duas que têm campos grandes foram incluídas, a
Petrobrás e a Repsol –, não há como não ter aumento de preço. Tendo o imposto passado de 50% para
82%, não há como não haver aumento de preço. O que
pode acontecer? A Petrobras pode não repassar esse
preço, que é o que me parece que vai acontecer em
função do que tem sido dito, mas mesmo assim todos
nós pagaremos, porque a Petrobras é nossa.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – O contribuinte brasileiro vai pagar, porque a
Petrobras vai desfalcar seus recursos para manter um
preço que, na realidade, não é verdadeiro.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – E o que
vai acontecer, certamente, é que, como ela não pode
guardar esse aumento tanto tempo, depois das eleições ela vai aumentar o preço.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Claro! Só vai segurar o aumento até as eleições para enganar os brasileiros de toda parte. Este
tem sido o Governo do Lula: enganar os brasileiros a
cada dia, mentindo deslavadamente, sem se preocupar com o País.
E, o que é pior, reparem bem: aqui, o PT defende
a Bolívia mais do que os bolivianos o fazem na Bolívia. É inacreditável que os representantes do povo
brasileiro, do PT do Lula, o Governo Lula e seus correligionários defendam mais a Bolívia do que o fazem
os bolivianos.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me
V. Exª um aparte, nobre Senador Antonio Carlos Magalhães?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Pois não, peço-lhe apenas que aguarde um
momento.
O Presidente Evo Morales acusa a Petrobras de
chantagem, isso porque a empresa anunciou que não
pretende fazer novos investimentos na Bolívia. Enquanto isso, no Brasil, o Governo – contando também com
o apoio de alguns no Senado Federal –, que deveria
mostrar seu ﬁrme propósito com o nosso País, tem-
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se omitido vergonhosamente e adotado uma postura
passiva, para não dizer covarde.
Concedo um aparte primeiro a V. Exª, depois ao
Senador Jefferson Péres.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, V. Exª me concede um
aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo o aparte ao Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA. Com revisão do
orador.) – Senador Antonio Carlos, quero parabenizálo pelo pronunciamento que V. Exª faz sobre a situação em que se encontra o Brasil governado por Lula.
E os sonhos de verão do Presidente caem, cada um
a seu tempo, como foi a tentativa de conseguir uma
cadeira permanente no Conselho da ONU, como foi a
questão do G-20 e como está sendo agora a integração latino-americana. Quer dizer, a pirotecnia que é
feita pelo Presidente vai se esvaindo como um sonho
de verão.
Quero acrescentar, se V. Exª me permite, que o
Presidente Lula deve estar muito agoniado com essa
reunião que se promove hoje porque ele gostaria de
ir à reunião como líder e está indo como liderado, porque na relação das cem pessoas ilustres do mundo,
está Hugo Chávez, mas não está Lula que fez tudo
para constar dela.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª tem absoluta razão nas suas ponderações. Agradeço-lhe o aparte e o incorporo ao meu
discurso.
Com a palavra o Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Veja bem,
Senador Antonio Carlos, antes de V. Exª, eu também
ocupei a tribuna. Não pude dizer tudo o que gostaria.
V. Exª mostra em que condições o Presidente Lula está
negociando com o Presidente da Bolívia, em que condições subalternas o está fazendo. Ao ir ao encontro do
Presidente Lula, o Presidente Evo Morales nem sequer
suaviza a linguagem e acusa a Petrobras de chantagem porque a Petrobras declarou que não...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Só um instante, Sr. Presidente. Eu assisti há pouco, Senador Antonio Carlos, no jornal de 13h da Rede Globo, ao vivo,
o encarregado de negócios da Bolívia – o Embaixador
está ausente – dizer simplesmente que o Presidente
Evo Morales desapropriou os ativos da Petrobras para
forçá-la a negociar. Isso é que é coação e chantagem,
Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª tem absoluta razão.
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Enquanto isso ocorre, não temos Governo para
nos defender. É mais fácil encontrar na Bolívia quem
nos defenda do que no Palácio do Planalto ou aqui,
no Congresso.
Antes de conceder o aparte ao Senador Eduardo
Suplicy, se o Presidente me permitir, digo que estou
convencido de que temos de procurar na Funai um
embaixador para mandar para a Bolívia. Tem de ser
na Funai. Assim, estaremos pagando o que a Bolívia
está fazendo...
(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – ... conosco com indiferença total do Presidente da República.
Senador Eduardo Suplicy, ouvirei o aparte V. Exª,
mas lhe peço que seja breve, porque não quero desobedecer o Presidente Marco Maciel.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Presidente Antonio Carlos Magalhães, V. Exª foi Presidente do Senado e fala com a responsabilidade de quem
hoje enalteceu o Presidente Renan Calheiros por estar
ocupando a Presidência da República. Agradeço ao
Presidente Marco Maciel por me conceder um momento para falar sobre a signiﬁcativa observação feita por
V. Exª e da qual discordo. Por quê? Estive presente,
representando o Senado Federal e o Presidente Renan Calheiros, na posse do Presidente Evo Morales e
pude testemunhar que não apenas aqueles de origem
indígena, mas também todo o povo da Bolívia, estava
vibrando com a posse do Presidente Evo Morales, eleito em primeiro turno com maioria absoluta, algo muito
importante na história das democracias das Américas.
Pude ali também testemunhar o diálogo do Presidente
Lula com o Presidente Evo Morales, assim como o respeito que ele tem pelo Presidente Lula, fazendo referências elogiosas e amigas ao Presidente Lula durante
a sua posse perante o Congresso Nacional.
Considero que a sua observação de que seria
interessante que fosse lá não o presidente Lula, mas
alguém da Funai, não é apropriada na medida em que
quem elegeu Evo Morales foi o povo boliviano. Parte
signiﬁcativa do povo boliviano tem origem indígena. Portanto, ele tem toda a legitimidade. Tenho a convicção de
que o Presidente Lula, que hoje está dialogando com
o Presidente Evo Morales, vai, de maneira respeitosa,
digna, defendendo os interesses da Nação brasileira,
chegar a um entendimento, o que será importante para
os dois países e para os dois povos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª já disse tudo: Evo Morales elogiou Lula;
Lula ﬁcou contente e se deixou enganar. Com isso, foi
enganado o Brasil. Inclusive, V. Exª presenciou Evo Mo-
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rales declarar que ia nacionalizar toda a área petrolífera.
V. Exªs, portanto, já deviam saber, e o Presidente Lula
mais ainda, mas na realidade V. Exªs preferem defender a Bolívia a defender o Brasil. E é o Brasil que vai
sofrer esse erro da diplomacia e do Governo de Lula,
Governo que só tem feito mal ao País, Governo que
está desgraçando a Nação brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE)
– Concedo a palavra agora, para uma comunicação
inadiável e urgente, ao nobre Senador Flexa Ribeiro,
da representação do Estado do Pará.
Em seguida, concederei a palavra ao nobre Líder
do PFL, Senador José Agripino.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO NA SESSÃO DO
DIA 04 DE MAIO DE 2006, QUE, RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro,
o Sr. Marco Maciel, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao eminente Senador José Agripino, Líder do PFL.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Senador Geraldo Mesquita Júnior, hoje está
ocorrendo em Puerto Iguazú, na fronteira Brasil–Argentina, uma reunião – suponho que de emergência – entre
os Presidentes da Bolívia, da Argentina, do Brasil e o
Presidente de um país distante, ao norte da América
do Sul, bem distante, a Venezuela. Dizem que se vai
buscar uma solução para a crise Brasil-Bolívia. Vejam
quem foram buscar: o Presidente Chávez.
Estou aqui com ﬁgas em dois dedos das duas
mãos, torcendo para que dê certo, torcendo para que
o gesto de truculência da Bolívia, o gesto de não amadurecimento democrático, o gesto de pouca habilidade
ou de nenhuma habilidade política ou diplomática, praticado pela Bolívia em relação ao Brasil, seja reparado,
que a reunião desses quatro Chefes de Estado, sob
a inspiração e liderança do Presidente Chávez, traga
de volta a racionalidade.
Foi anunciada a expropriação de 50% das ações
da Petrobras da Bolívia e anunciado o aumento da taxação sobre o gás exportado para o Brasil de 32 mais
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18 de royalty, de 50% para 82%, unilateralmente, em
nome da soberania. E até ontem aqui falei sobre o
meu conceito de soberania, que é a capacidade de
governos tomarem compromissos, no plano internacional inclusive, e de cumpri-los, porque quem assina
não é a pessoa física, e sim a pessoa jurídica do presidente, representando o país. Os governos passam,
os países ﬁcam.
E, se não houver um entendimento hoje, quem
vai pagar o preço no futuro é o povo boliviano, de quem
só quero o bem, porque vai perder a credibilidade para
investimentos futuros do Brasil, da Argentina, da Espanha, da Inglaterra, de quem quer que seja! Ninguém
vai mais investir num país que não é capaz de cumprir
os compromissos, ﬁrmados e amparados por lei.
Mas tenho a impressão – e a minha torcida está
neste sentido – de que a Bolívia vai recuar, e o fará em
benefício daquilo que é um bem da terra e que pode
até ser objeto de negociação. Pode-se até, à mesa do
entendimento, discutir-se uma melhor participação da
Bolívia, em torno de um bem da terra que é o seu gás,
mas não de forma truculenta e impositiva.
Isso faria bem à Bolívia e ao Brasil, porque o Brasil
se sentiria confortável para continuar o seu programa
de investimentos, para que aqueles que foram levados
a aplicar o gás em vez de petróleo, BPF, lenha, energia
elétrica, para produzir, por exemplo, vidro ou cerâmica
ou o que quer que seja, sintam-se encorajados a fazer
investimentos para multiplicar os seus empregos.
Emprego é palavra de honra. É o que mais me
preocupa. É o emprego, a geração de emprego que está
em jogo neste momento. O gás da Bolívia é emprego
no Brasil. O gás da Bolívia é emprego no Brasil! Muito
bem. Por que eu acho que dá certo? Porque não passa
pela minha cabeça, Senador Geraldo Mesquita Júnior,
que o Presidente Chávez, que chamou Lula e Kirchner
para anunciar o gasoduto da Venezuela passando pelo
Brasil inteiro e chegando à Argentina, possa propor um
blefe ao Brasil e à Argentina e chegar agora para coonestar a ação de boicote da Bolívia ao Brasil.
Então, ele também estava pensando no boicote? Se ele apóia a Bolívia, ele estava pensando em
boicotar na hora em que ofereceu a idéia do gasoduto da Venezuela atravessando o Brasil e chegando à
Argentina. Se ele apóia a atitude unilateral da Bolívia
e se ele não está nessa reunião para encontrar uma
forma racional de discutir o problema, é porque ele estava querendo enganar o Brasil e a Argentina. Eu me
recuso a acreditar nisso. Eu acho que não. Acho que
ele não está querendo enganar ninguém e que se vai
encontrar uma fórmula.
É preciso que se encontre essa fórmula, até para
que o Presidente Lula corrija a sua atitude. É burrice se
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incorrer no erro e, ﬂagrado e pilhado no erro, não corrigir os rumos reconhecendo que errou e promovendo
o acerto. Errou, deixando que esse tipo de negociação
fosse levada a efeito por um delegado, Marco Aurélio
Garcia, e não pelo Itamaraty, que foi preparado a vida
inteira para fazê-lo bem, para fazer a negociação bem
feita. Cadê o Celso Amorim? Cadê os negociadores
do Itamaraty? Ninguém houve falar dessa turma, um
competente pessoal? O que é feito deles?
Quanto erro há, Senador Geraldo Mesquita Júnior, envolvido nessa história? Mas estou aqui com
os dedos em ﬁga, esperando, em nome dos empregos no Brasil, uma solução positiva para a questão do
gás. Que se sentem à mesa e que não se estique a
corda, que se distencione as relações – nem tanto ao
céu, nem tanto ao mar! E que o episódio sirva para
consertar o que de errado o episódio mostrou. E para
que as instituições sejam, de novo, prestigiadas, para
que o Itamaraty volte a ter o lugar que sempre teve
nos negócios da República Federativa do Brasil. Para
que a soberania seja bem entendida. E para que o interesse coletivo, os empregos do Brasil estejam acima de qualquer coisa, acima de qualquer preferência
ideológica do Brasil pela Bolívia, que não pode, em
hipótese alguma, ceder espaço à opção ideológica
pelo emprego no Brasil.
Dito isso, Sr. Presidente,...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador José Agripino?
O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA (PFL – RN) – Com
o maior prazer, já ia me referi a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
Senador Eduardo Suplicy, eu ia me referir, ainda que en passant, a duas coisas que esta semana
me preocuparam muito: a desnecessária crise Brasil/
Bolívia e o depoimento do cidadão comum, chamado
Anderson Gonçalves, vulgo Jack, um garçom de um
bingo, em Campinas – suponho que em Campinas
– que esteve, ontem, na CPI dos Bingos.
V. Exª é assíduo nas reuniões da CPI dos Bingos e o reputo um homem corajoso, que não tergiversa com a verdade. Digo isso com absoluta convicção.
O Sr. Anderson disse uma coisa, ontem, que passou,
Senadora Lúcia Vânia, meio desapercebida por conta
da crise Brasil-Bolívia, mas é uma coisa seriíssima. Ele
citou o Senador Eduardo Suplicy. O Anderson disse
que, trabalhando no Bingo, assistiu a algumas reuniões
ou encontros de pessoas dentre as quais o Sr. José
Paulo Teixeira, vulgo Vadinho, que é o bingueiro angolano referido como uma presença na casa de nº 25
do Lago Sul, freqüentada pelo Ministro Palocci, aquele empresário angolano que teria doado US$1 milhão
para campanhas do PT. Este homem teria sido visto
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– é o Anderson Gonçalves quem diz – em reunião
com supostos marginais num bingo em Campinas,
tramando a morte de Toninho, o Prefeito assassinado
de Campinas.
Ele disse que assistiu a uma, duas, três reuniões,
que andava assustado e mudou-se para, se não me
engano, o Município de Amparo, um Município vizinho,
para se esconder. E não sabe por que, em um belo dia,
foi procurado por um jornalista e abriu informações. E,
das informações abertas, resultou a busca incessante dele por próceres do PT, Deputados do PT que ele
citou nomes – estão relacionados no depoimento de
ontem. Depoimento em que disse que pessoas do PT
passaram a procurá-lo. Ele citou o nome, por exemplo, de um Deputado Estadual do PT e do Sr. Lauro
Câmara Marcondes, que depois veio a ser Secretário
da substituta do Prefeito assassinado, Toninho do PT.
Disse que foi procurado por petistas que ofereceram
a ele proteção e o escritório de advocacia do hoje Ministro Márcio Thomaz Bastos. E deu detalhes circunstanciados, citando a Drª Dora e o Dr. Sidney, Senador
Arthur Virgílio.
Ele contou uma história curiosíssima: que ligou e
não foi atendido, depois foi atendido, como se ele estivesse sendo alvo de uma trama, como se estivessem,
na verdade, protegendo-o para que ele não fornecesse
informações e não prestasse depoimento. E citou que
V. Exª lhe telefonou, Senador Suplicy. E isso é o que
mais me preocupa. Ele disse que tinha recebido um
telefonema do hoje Ministro Márcio Thomaz Bastos
– agora, quando Ministro, já não era advogado, mas,
sim, Ministro – querendo falar com ele, e citou V. Exª.
Eu disse – e está gravado – que lamentava a sua
ausência, mas que tinha certeza de que esse fato deveria estar resguardado por razão justiﬁcada, até porque V. Exª era um zeloso e atento responsável com a
palavra, um homem comprometido com a verdade e
um homem de coragem pessoal e que teria informações e explicações a dar sobre esse assunto que está,
Senador Arthur Virgílio, inquietando a nós, da CPI dos
Bingos, e levando a uma suspeita, Senadora Lúcia Vânia, que é perigosíssima.
O Ministro Márcio Thomaz Bastos foi advogado
dele e teria participado de uma trama para impedir o
depoimento do Anderson Gonçalves?! O hoje Ministro
estaria telefonando para o Anderson, envolvendo até
a pessoa do Senador Suplicy. Acho que esse assunto vai dominar as nossas preocupações na CPI dos
Bingos e a essa preocupação corresponde, em igual
intensidade, a necessidade de explicações. Esse assunto vai dominar os debates na CPI dos Bingos, porque, Presidente Tião Viana, chega de tanto fato e de
tanta preocupação.
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Acho que nós não estamos buscando sarna para
nos coçar, mas, na medida em que a sarna aparece, a
nossa obrigação é curá-la, é nossa obrigação buscar a
investigação pelos meios que se façam indispensáveis:
com o Ministério Público, com a Polícia Federal, seja
aonde tivermos de chegar, porque o pior dos males
– vou morrer dizendo – é a impunidade, e não podemos deixar a impunidade à solta.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador Agripino?
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Suplicy, solicito a V. Exª que use o art. 14,
do Regimento, e terá direito a até cinco minutos, mas
não interﬁra mais porque o orador já está extrapolando
em muito o seu tempo na tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Então se faz necessário e urgente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª tem até cinco minutos pelo art. 14 para uma
explicação pessoal.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Vou à tribuna para falar e, enquanto sigo até lá,
quero pedir a atenção do Senador Efraim Morais, em
virtude da relevância do que vou falar para o Presidente da CPI.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Enquanto o Senador
Suplicy se dirige à tribuna, eu gostaria de, até porque
não se trata de um requerimento comum, lealmente
vê-lo debatido. Podia passar assim na base do senta e levanta, e não é isso que quero; quero o debate
sobre o requerimento que apresentei, pedindo transcrição aos Anais do Senado do editorial publicado na
edição de 4 de maio de 2006 do jornal O Estado de
S.Paulo, intitulado “A Capitulação do Planalto”, em que
é reprovada a postura do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva ao concordar em reunir-se com o Presidente
Evo Morales*, da Bolívia, hoje, 4 de maio de 2006, em
Puerto Iguazú, Argentina, sob a tutela do Presidente
da Venezuela, para exame da expropriação de instalações da Petrobras na Bolívia.
Então, argumento, com base no art. 210, II, do
Regimento Interno, para que, ouvido o Plenário, seja
transcrita nos Anais do Senado a íntegra do editorial
publicado hoje pelo jornal O Estado de S. Paulo, nesses termos, ou seja, criticando a postura do Presidente. Em momento oportuno, que isso não passe sem
que as lideranças do Governo se apercebam disso.
Que passe depois de o Senado debater, e depois de
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o Senado se conscientizar de que houve – e está havendo mesmo – uma atitude tíbia, frágil, por parte do
Senhor Presidente da República, no episódio da expropriação de bens brasileiros pelo tresloucado Presidente da Bolívia.
Portanto, está na mesa, e, no momento oportuno,
iríamos ao debate sobre isso. Eu não gostaria que a
matéria passasse sem essa frontalidade.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
REQUERIMENTO Nº /2006
Requer a transcrição nos Anais do
Senado Federal, do editorial publicado na
edição de 4 de maio de 2006, intitulado “A
Capitulação do Planalto”, em que é reprovada a postura do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, ao concordar em reunir-se
com o Presidente Evo Morales, da Bolívia,
hoje, 4 de maio de 2006, e Puerto Iguazu,
Argentina, sob a tutela do Presidente da
Venezuela, para exame da expropriação de
instalações da Petrobrás na Bolívia.
Requeiro, nos termos do art. 210, II, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja transcrito,
nos Anais do Senado Federal, a íntegra do editorial
publicado hoje, dia 04 de maio de 2006, pelo jornal O
Estado de S. Paulo, em que é qualiﬁcada de capitulação do Planalto a postura considerada submissa
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no episódio
resultante da decretação de expropriação de instalações da Petrobrás na Bolívia. O Presidente do Brasil,
no encaminhamento da defesa de interesses do Brasil
naquele país, na prática, submete-se – como acentua o jornal – à indevida tutela do Presidente Hugo
Chávez, da Venezuela, que, hoje, 4 de maio de 2006,
participa, em território argentino, de reunião com os
Presidentes do Brasil, da Bolívia e da Argentina, em
conduta inusitada e contrária os mínimos princípios de
soberania do Brasil.
Requeiro, ademais, que esta moção seja levada ao conhecimento do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva.
Justiﬁcação
Pela intensidade do noticiário jornalístico, que
reﬂete as realidades do presente, o Brasil ﬁcou estupefato ontem, ao tomar conhecimento de reunião
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agendada para hoje, em território argentino, na cidade
de Iguazú, fronteiriça com Foz do Iguaçu, no Brasil,
destinada ao exame da questão decorrente do decreto
do Presidente Evo Morales, que expropriou as instalações da Petrobrás naquele país, invadindo-as com
força militar. O acontecimento, que fere os princípios
básicos que regem acordos internacionais, merece,
como aparentemente ocorre, todas as atenções do
Governo e do povo do Brasil. É estranho, no entanto,
que os entendimentos extrapolem os limites em que
deveriam estar sendo Conduzidos, os do Brasil e da
Bolívia. Não é, assim, aceitável que o Presidente do
Brasil se deixe capitular, ao aceitar que dos entendimentos participem o Presidente da Venezuela, principalmente, e o Presidente da Argentina.
Por isso, proponho que seja transcrito nos Anais
o editorial publicado hoje pelo jornal O Estado de S.
Paulo, sob o título “A capitulação do Planalto”, com o
seguinte teor:
“Como se fosse a coisa mais natural do mundo,
o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, estará presente à reunião de hoje em Puerto Iguazu entre os dirigentes dos países diretamente envolvidos na questão
do setor boliviano de gás e petróleo, cujas operações
foram estatizadas pelo presidente Evo Morales – além
dele, o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o argentino
Néstor Kirchner. A reunião foi acertada às pressas, na
terça-feira, por iniciativa de Lula. Chávez governa um
país cujos interesses econômicos não foram afetados
pelo ato do seu homólogo boliviano. A participação do
coronel no encontro como que institucionaliza a sua
condição de mentor de Morales, o qual, por sua vez,
assume papel equivalente ao de menor relativamente
incapaz, na terminologia jurídica brasileira.
Já de si, a transformação da Bolívia em satélite da Venezuela, sacramentada na reunião dos seus
presidentes, mais o ditador Fidel Castro, em Havana,
dois dias antes de Morales assinar o decreto da nacionalização, representa um problema de vulto para a
estabilidade das relações entre os países sul-americanos. Pior ainda, porém, é a passividade do governo
brasileiro diante do novo e preocupante cenário regional. Decerto não passou pela cabeça de ninguém
com poder de decisão, no Planalto ou no Itamaraty,
a idéia de propor que se restringisse a Lula, Morales
e Kirchner, como seria lógico e pertinente, o elenco
do encontro de Puerto Iguazu. Isso não surpreende.
A mansidão do governo brasileiro ﬁcou muito mais
escancarada na reação – ou falta dela – à decisão
de Morales.
Um dia, quando o Brasil for o pais amadurecido
dos sonhos dos brasileiros, será estudada no Instituto
Rio Branco, onde se formam os quadros do Itamara-
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ty, como exemplo de um tempo felizmente superado,
a nota emitida pelo Planalto anteontem, ao cabo de
uma jornada inteira de reuniões sobre a crise boliviana.
A luz do texto, uma perda de tempo. A nota proclama
solenemente que o Brasil reconhece que a nacionalização foi um ato inerente à soberania do governo de
La Paz – como se pudesse pairar a menor dúvida a
respeito. E promete que o Planalto agirá “com ﬁrmeza
e tranqüilidade em todos os foros, no sentido de preservar os interesses da Petrobrás”. Ou seja, no plano
diplomático, Brasília anunciou sua capitulação perante
o que seria um fato consumado.
A nota não registra nem sequer estranheza ante
a ocupação militar de um campo explorado pela Petrobrás e o fato de seu autoproclamado “irmão mais
moço” não ter tido a cortesia de avisá-lo do decreto
iminente. O ponto a que chegou o presidente brasileiro
pode ser também avaliado pelas informações segundo
as quais ele gostou de ouvir de Morales, na conversa
telefônica em que combinaram se falar hoje, que a
nacionalização “não foi um ato de hostilidade contra o
Brasil”. Mais ainda, Lula ﬁcou satisfeito em saber que
“não haverá interrupção no fornecimento de gás para
o Brasil e que os preços serão negociados daqui para
a frente”. Ah, bom – como se diz.
Não foi por falta de aviso. A imprensa registra
que o presidente foi aconselhado a mostrar ﬁrmeza,
publicamente, até para não passar a impressão de
que, negócios energéticos à parte, endossou a anacrônica coreograﬁa nacionalista do vizinho, como se
a insegurança jurídica disso decorrente fosse aceitável na ordem econômica mundial da atualidade. Lula,
como se viu, preferiu manter a crista baixa, a pretexto de que Morales não pode deixar de vender gás ao
Brasil e, assim, tudo entrará nos eixos. A questão é
outra. Nenhum outro país que queira ser respeitado
na cena global deixaria de enfatizar que a soberania
das nações com as quais se relaciona termina onde
começam as obrigações livremente assumidas que
asseguram os direitos dos seus parceiros. Esse ponto
foi devidamente destacado pelos governos da Espanha (segundo país mais atingido por Morales), Chile
e ainda pela União Européia.
Todos empregaram a palavra desterrada de Brasília por uma tibieza próxima da pusilanimidade – “preocupação”. Resta ver se, “passado esse período de
atordoamento”, como declarou ontem ao Estado o exdiretor-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP)
David Zylbersztajn, o Brasil usará “todos os mecanismos
de resistência” caso, na hora da negociação, a Bolívia
adote uma “posição de força”. Dado o retrospecto da
diplomacia lulista, não convém apostar nisso”.
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Sala das Sessões, de maio de 2006. – Senador
Arthur Vlrgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Tourinho, há um orador na tribuna...
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Só gostaria que V. Exª me informasse a ordem de inscrição
dos oradores.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª é o próximo orador inscrito e, a seguir, Senador Jefferson Péres, posteriormente, Senador Valdir
Raupp.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A seguir, farei a leitura rápida da Ordem do Dia.
O Senador Eduardo Suplicy tem a palavra para
uma explicação pessoal por até cinco minutos, nos
termos do inciso VI do art. 14.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Tião Viana, quero cumprimentá-lo
hoje porque V. Exª está no exercício, de fato, da Presidência do Senado, uma vez que o nosso Presidente Renan Calheiros está ocupando a Presidência da
República.
Senador José Agripino, pedi a presença do Senador Efraim Morais porque V. Exª é testemunha de
que, ainda na semana passada, eu avisei ao Presidente Efraim Morais, em uma reunião pública da CPI,
que não poderia estar presente pelo menos até meados desta semana, uma vez que havia sido convidado pela Unesco para estar presente em Colombo,
Sri Lanka, o que demandou que eu viajasse por dois
dias, ﬁcasse lá por 24 horas e voltasse após dois dias
de viagem. Cheguei ontem à tarde e não pude estar
presente à reunião.
O que me surpreendeu é que algo para o qual
seria tão relevante que eu estivesse presente foi surpreendentemente apresentado como objeto de discussão
da reunião reservada na data de ontem, exatamente
coincidindo com a minha ausência. O Presidente Efraim
Morais sabia o quão relevante seria que eu estivesse
presente na audiência.
Quero transmitir a V. Exª que, atendendo ao pedido da Srª Roseane, esposa, viúva do Prefeito Toninho, e do seu irmão Paulo Roberto, fui a Campinas.
Ali, conheci o Sr. Anderson e resolvi convidá-lo para
vir transmitir à CPI o que ele tivesse de relevante a
dizer. Fui designado Presidente da Subcomissão que
iria ouvi-lo. Então, convidei os Senadores Romeu Tuma
e Magno Malta, designados também pelo Presidente
Efraim Morais, para virem à minha residência, onde,
em reunião reservada, gravamos todo o depoimento,
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todas as palavras pelo Sr. Anderson Angelo Gonçalves, conhecido como “Jack”; naquela reunião, ele deu
o seu depoimento.
Qual o procedimento que tive, juntamente com os
Senadores Romeu Tuma e Magno Malta, ao perceber
que algumas coisas que ele havia dito poderiam ser
perfeitamente verdadeiras, mas que outras não poderiam ser objeto de veracidade?
Senadora Heloísa Helena, peço a sua atenção,
porque estou, neste instante, dirigindo-me ao Senador
José Agripino, que fez uma comunicação, referindo-se
a mim. Preciso da atenção de S. Exª. Desculpe-me.
O que é que eu ﬁz? Após a degravação, eu e os
Senadores Romeu Tuma e Magno Malta escrevemos
uma carta à CPI, comunicando o resultado da reunião
e encaminhando a degravação. Eu fui pessoalmente
ao Ministro Márcio Thomaz Bastos, a quem entreguei a
carta e a degravação completa, para que ele pudesse
ir à Polícia Federal, ao Dr. Paulo Lacerda, a ﬁm de que
fosse, então, veriﬁcada a veracidade ou não de cada
uma daquelas aﬁrmações.
Sim, o Sr. Anderson Angelo Gonçalves expressou, naquele depoimento, que teria ouvido no Bingo
Taquaral, em Campinas, um diálogo, por três noites
consecutivas, sobre o planejamento do assassinato
do Prefeito Toninho.
Obviamente, isso é muito importante, mas alguns
fatos soavam estranhos. Daí a preocupação de pedir à
Polícia Federal que veriﬁcasse a veracidade dos fatos.
E qual era o primeiro fato que precisávamos constatar
para isso? E era importantíssimo que eu aqui ontem
pudesse estar presente para indagar isso!
Estranho essa situação. Quero expressar ao Presidente Efraim Morais que isso não me foi permitido,
porque, de surpresa e quebrando a regra que nós
mesmos estabelecemos, de que, uma vez apresentado um requerimento, duraria ao menos 24 horas para
que pudesse ser aprovado...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Peço a V. Exª que conclua, Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O
requerimento de oitiva do Sr. Anderson Angelo Gonçalves foi apresentado ontem e ouvido imediatamente em
seguida. Se tivesse sido para hoje, eu estaria aqui.
Por que razão o Presidente Efraim Morais, alegando que ele se encontrava ameaçado e tudo, não
quis me esperar? Não podia o Senado garantir que
ele estivesse aqui?
E qual era a pergunta-chave que, pelo que sei
– ao menos segundo alguns Senadores para quem
perguntei – não foi feita exatamente? Ele disse que um
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Sr. Emanuel, que era responsável pela segurança do
Bingo Taquaral... Como era o nome?
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Ezequiel,
Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Pode ser Ezequiel, Emanuel ou o nome que for. Que
este senhor havia... Na minha lembrança, da primeira
vez ele havia falado Emanuel...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Peço a V. Exª que conclua, Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O
Senador Magno Malta é testemunha.
Nós queríamos saber onde se encontrava essa
testemunha. Qual era a sua relevância? Porque ele
teria sido o segurança que teria permitido que ele lá
estivesse por três noites. E esse mesmo segurança
teria dito a ele, uma vez, que tinha gravado, no sistema de gravação interna de segurança, a entrada e a
saída dos personagens que ele teria visto.
Pois bem. Pedi a ele que informasse ao Delegado Luna, à Polícia Federal, onde estaria essa pessoa.
Até hoje, a Polícia Federal, que eu saiba, não nos informou porque não conseguiu obter a informação de
onde está essa pessoa.
Ora, para darmos credibilidade ao que ele diz,
precisamos saber. E, passados cinco meses, ele não
aparece. E, de repente, surgem depoimentos de surpresa para mim e vem V. Exª dizer que ele está falando
coisas gravíssimas!
O que é necessário fazermos, Senador José Agripino? De pronto, encaminharmos essa degravação que
acaba de chegar as minhas mãos, e que não li ainda
completamente – felizmente, foi feita rapidamente de
ontem para hoje – e enviar ao Ministro da Justiça, assim como ﬁzemos com as outras. E vou acrescentar
mais: enviar também os depoimentos que ele fez ao
Ministério Público e ao DHPP, em São Paulo, porque o
que se nota, pelo que pude já veriﬁcar, é que ele tem
mudado as diversas versões.
E o que posso assegurar-lhe, Senador José Agripino, é que tratei o Sr. Anderson sempre com o maior
respeito, procurei sempre colaborar com o objetivo de
desvendarmos a verdade.
Isso não é correto, por tudo que conversei com
o Ministro Márcio Thomaz Bastos,...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Peço a V. Exª que conclua, Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– ...que é o primeiro interessado em saber exatamente
dos fatos. S. Exª, inclusive, encaminhou ao Dr. Paulo
Lacerda minha carta, pedindo que isso fosse veriﬁca-
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do. Conversei, hoje, com o Dr. Paulo Lacerda. A Polícia
Federal, se pudesse, já teria esclarecido essa questão, mas ainda não se pôde fazer isso, porque o Sr.
Anderson nem sempre tem colaborado.
Pergunto a V. Exª: ontem, ele disse onde estava
esse segurança que permitiu que ele dormisse naquelas três noites? Isso foi perguntado a ele, Senador
Efraim? Agradeço-lhe se V. Exª puder responder. Estou
preocupado. Fiquei surpreendido com o fato de que
V. Exª, sabendo que eu não estaria presente ontem,
tivesse chamado o Sr. Anderson, após me designar
para presidir a oitiva dele.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Eduardo Suplicy, V. Exª tem mais um minuto para concluir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Concedo o aparte...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Não cabe aparte em explicação pessoal. O Senador
Efraim Morais foi citado e tem direito à explicação pessoal, pelo art. 14 do Regimento Interno.
Pela relevância do tema, o Senador José Agripino, que suscitou a gravidade da questão, também terá
direito à explicação pessoal.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Para concluir, Senador Efraim Morais, quero dizer que
V. Exª sabe o quanto quero contribuir com V. Exª, como
Presidente da CPI, e com todos os demais Presidentes
para desvendar inteiramente esse episódio. Mas quero
contribuir de maneira a que todos venhamos a agir de
boa-fé, com muita clareza e com transparência. E é
assim que vou continuar contribuindo com a CPI.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Infelizmente, não há aparte.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Está bem!
Eu falarei pela inscrição posteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço a V. Exª, Senador Suplicy.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Os Senadores José Agripino e Efraim Morais usarão
a palavra para fazer um esclarecimento pessoal, por
terem sido citados.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti
pela ordem.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço minha inscrição
como Líder, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª está inscrito.
A Ordem do Dia dar-se-á assim que acabar a
explicação pessoal do Senador Efraim Morais e do
Senador José Agripino.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan pela
ordem.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
falar enquanto o Senador José Agripino se encaminha
para a tribuna.
A coluna do jornalista Cláudio Humberto, em sua
edição de hoje, mostra uma foto de uma bela mansão
em São Bernardo do Campo, dizendo ser “de propriedade de pai e ﬁlhos espertos”. Eu gostaria que se veriﬁcasse isso. É uma mansão, uma casa muito bonita,
que realmente merece ser investigada. Ele menciona
que é de ﬁlhos e de pais famosos. Sabe-se lá quem são!
De repente, pode ser ﬁlho do Paulo Maluf ou do Lalau.
Mas é importante que, realmente, saibamos quem são
os ﬁlhos espertos que moram nessa mansão que aqui
aponta o colunista Cláudio Humberto: “Uma bela casa”.
Gostaria de saber realmente quem é o pai famoso, o
grande pai, o político ou o empresário que tem essa
bela casa e que, talvez, seja merecida.
Era apenas isso que eu gostaria de dizer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador José Agripino. Depois,
eu a concederei ao Senador Efraim Morais.
Em seguida, iniciaremos a Ordem do Dia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, faço um esclarecimento. Quero agradecer as
explicações dadas pelo Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço minha inscrição como
Líder, antes do início da Ordem do Dia. Obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª está inscrito. A Mesa só tem um impasse, que
é fazer a leitura breve da Ordem do Dia, até para disponibilizar mais tempo aos Líderes, para que possam
falar mais.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Mas
estou inscrita pela Liderança também?
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª está inscrita antes do Senador Arthur Virgílio.
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A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Muito obrigada.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço inicialmente os esclarecimentos aqui
dados pelo Senador Eduardo Suplicy, que, deﬁnitivamente, entram no debate...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – ...Sr. Anderson Gonçalves, vulgo Jack; ele, que tomou a iniciativa de investigar a denúncia feita por S. Sª e que
foi citado por S. Sª. E tomo a iniciativa de testemunhar
que é homem que merece nosso apreço e nossa fé
– a minha, merece.
V. Exª nunca tergiversou com a palavra dada. E é
muito importante que V. Exª tenha tomado a iniciativa
de falar das coisas graves, porque, Senador Eduardo
Suplicy, o Sr. Anderson Gonçalves foi ouvido ontem
– e o Senador Efraim vai dizer aqui o porquê –, pois o
requerimento foi apresentado, e foi aprovada, ouvido
o Plenário, a audiência, de imediato. Foi consultado o
Plenário. Não foi um desrespeito a V. Exª, mas sobre isso
vai falar o Senador Efraim Morais. S. Exª fará como que
uma reportagem do depoimento do Sr. Anderson.
Senador Suplicy, V. Exª é peça fundamental, já
que tomou a iniciativa, sabendo das conversas ouvidas pelo Anderson no Bingo Taquaral, de Campinas.
Era importante ter ouvido o depoimento, mas V. Exª vai
ler atentamente as notas taquigráﬁcas, porque foram
ditas coisas muito sérias, que têm de ser esclarecidas. E a mais grave de todas, na minha opinião, não
é a questão de onde está o segurança. É claro que,
se essa é uma questão importante para V. Exª, vamos
esclarecê-la, vamos ver onde está esse segurança, o
que ele diz e testemunha.
Mas a coisa mais grave dita tem de ser esclarecida; foi objeto de uma voluntária autorização por
parte do Anderson de quebra do seu sigilo telefônico
e de quebra do sigilo telefônico do pai dele, Anderson,
para coonestar o fato que ele declarou, de ter recebido ligações telefônicas do Senador Eduardo Suplicy
no hotel em que estava. E, por isso, porque recebeu
telefonemas do Senador Suplicy no trabalho que tinha
no hotel do qual foi demitido...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Isso
é verdade.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Também
teria recebido telefonemas?
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC.
Fazendo soar a campainha.) – Não cabe aparte, Senador Suplicy.

MAIO 2006
14644

Sexta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Isso
é verdade. Eu conversei com ele.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Perfeito.
Chegarei ao fato mais grave. O fato mais grave não foi
o telefonema de V. Exª, mas, sim, o do então Ministro
Márcio Thomas Bastos, que teria sido anunciado: “Vai
ligar o Sr. Márcio Thomas Bastos”. E, a essa altura, ele
era já Ministro de Estado, tinha tido uma participação
no fato anos antes.
O Sr. Anderson disse que, durante mais de um
ano, por dois anos ou três anos, teve uma espécie de
acompanhamento por pessoas do PT. Deixou claro
que o PT impedia que ele prestasse depoimento. Ontem, no depoimento, ele disse que pediria proteção ao
Serviço de Proteção a Testemunhas. Era um homem
assustado.
O fato mais importante, em decorrência da quebra do sigilo telefônico, que ele autorizou, é confrontar as ligações, para ver se é verdade o que ele disse.
Senador Efraim Morais, o que ele disse é seriíssimo,
é gravíssimo. O escritório de Márcio Thomas Bastos,
encomendado pelo PT para protegê-lo, terminou, dois
anos depois, produzindo telefonema do Ministro Márcio Thomas Bastos.
É verdade isso? Eu não sei se é verdade. Eu não
sei se é verdade, mas existe uma coisa chamada quebra
de sigilo telefônico, que ele autorizou, o que vai mostrar
se houve ou não o telefonema. Se houve o telefonema,
este tem de ser esclarecido. E, para isso, tenho certeza de que a participação sempre honesta do Senador
Suplicy vai ser de fundamental importância.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O Senador Efraim Morais tem direito à palavra, nos
termos do art.14 do Regimento Interno.
Enquanto o Senador se dirige à tribuna, concedo,
pela ordem, a palavra ao Senador João Ribeiro, para
tratar de assunto relevante.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, vou ler uma nota do Partido Liberal e,
talvez, não leve mais do que trinta segundos.
A Direção Nacional do Partido Liberal,
por intermédio de seu Presidente Nacional,
Alfredo Nascimento, vem a público esclarecer o seguinte:
A Direção Nacional foi surpreendida hoje
com a notícia da prisão do ex-Deputado Carlos
Rodrigues pela Polícia Federal, em decorrência
de investigações levadas a efeito por aquela
instituição.
Diante do ocorrido, a Direção Nacional
decide:
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1 – Pela decretação da intervenção da
Direção Nacional do PL no Diretório do Partido
Liberal no Rio de Janeiro.
2 – Pela nomeação do Secretário-Geral
do Partido, Professor Sérgio Temer, para a
função de interventor, com plenos poderes, no
Diretório Regional do Rio de Janeiro.
3 – Pela imediata abertura de processo de
expulsão do ex-Deputado Carlos Rodrigues.
Brasília, DF, 04 de maio de 2006. – Alfredo Nascimento, Presidente Nacional do PL.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Está feito o registro do Partido Liberal, por intermédio de seu Líder.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra pela ordem ao Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, por falar nisso, é fundamental sabermos dos tais 102 Parlamentares envolvidos.
Contou-me um experiente Parlamentar, colega
nosso, que estão fazendo Oscips (Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público), algo tipo ONGs,
para, no fundo, no fundo, no popular, roubar dinheiro
destinado a comprar ambulâncias. Isso é imperdoável, não importa de que partido seja; não quero saber
se há alguém do meu ou se há alguém do partido de
V. Exª.
É fundamental, de uma vez por todas, pormos
cobro nessa situação ou nos prepararmos para o povo
brasileiro entender que não somos necessários; passar a entender que este Congresso não representa
absolutamente nada e que estamos aqui, pura e simplesmente, fazendo uma maré anti-histórica. É fundamental não escondermos nada, dizermos quem são
as pessoas envolvidas e cobrarmos o ﬁm desse “chá
das cinco”, em que todos os dias um novo mensaleiro é
absolvido. Se for assim, então, que não se julgue mais
ninguém; digam que não há mais o que julgar, dissolvam aquela Comissão de Ética da Câmara e acabem
com essa encenação de uma vez por todas. O fato é
que o voto secreto está sendo usado para acobertar
criminosos; o voto secreto está sendo usado para acobertar mensaleiros; o voto secreto está sendo usado
para acobertar parceiros de Valério; o voto secreto
está sendo usado para desmoralizar o Parlamento; o
voto secreto está sendo usado para termos, ao ﬁm e
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ao cabo, uma situação de opróbrio lançada pelo povo
contra o Congresso Nacional.
Seria fundamental que a Presidência pudesse,
antes do ﬁnal desta sessão, ler a lista dos Parlamentares e dizer exatamente qual é o quadro.
Quero parabenizar a justa ação da Polícia Federal
nesses episódios. Quero exatamente tudo bem nítido,
bem claro. E conto sempre com a presença, que julgo construtiva, do Procurador-Geral da República, Dr.
Antonio Fernando de Souza.
Em outras palavras, não é possível que consigamos ver uma parte do Congresso Nacional indo contra
a maré de moralidade pregada pelo Ministério Público,
a maré de moralidade exigida pela sociedade brasileira. Isso está realmente fatigante, está exaurindo a
capacidade de resistência deste Congresso.
Volto a dizer: se não tivermos a noção de proteger esta instituição com atos que, às vezes, doem
por cortar na carne, o povo vai começar a crer que
não somos necessários. E todo autoritarismo começa
quando se dá, claramente, a desmoralização do Poder Legislativo.
Portanto, muito mais do que a nota do PL, muito mais do que qualquer coisa cosmética, enﬁm, fácil
de fazer, quero o nome de todos, para que possamos
dizer que essas pessoas não são o Congresso que
queremos e que queremos essas pessoas fora do Congresso, cassadas, apontadas por nós e pela opinião
pública. Não queremos que o Congresso seja visto lá
fora como um covil de salteadores, porque não aceitamos um Congresso que seja visto como um covil de
salteadores, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço a V. Exª e esclareço ainda, Senador Arthur Virgílio, na mesma linha de raciocínio de V. Exª,
que, ao tomar conhecimento do episódio, determinei
à Secretaria-Geral – o Dr. Carreiro já fez o contato necessário – o devido esclarecimento à Mesa do Senado Federal, para que possamos informar à Casa, no
que esteja protegido pelo ordenamento jurídico, desse
episódio, que, até o momento, parece ser muito grave,
envolvendo o Parlamento brasileiro.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem, antes da
fala do Senador Efraim, pedindo desculpas a S. Exª.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu estou
à vontade.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço a V. Exª duas informações: primeiro, essas informações já chegaram à Casa?
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Não, ainda as estou aguardando. O Secretário
já entrou em contato com o Ministério da Justiça e já
as pediu.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Na condição, hoje, de Presidente do Senado, V. Exª
deveria requerer essas informações urgentemente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Já o ﬁz.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Então, parabéns a V. Ex!
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Efraim Morais, V. Exª tem a palavra, pelo
art. 14, para uma explicação pessoal, por até cinco
minutos.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Senador Tião Viana, gostaria inicialmente de cumprimentar
V. Exª, que assume a Presidência do Senado Federal.
Todos nós que temos a felicidade de conviver nesta
Casa e no Congresso Nacional com V. Exª sentimonos valorizados e felizes em saber que V. Exª assume
a Presidência desta Casa. Todos nós que fazemos a
Mesa queremos parabenizar a investidura de V. Exª.
Senador Eduardo Suplicy, referindo-me ao fato
em debate e pelo chamamento que me fez, devo dizer
que em nenhum momento a honra de V. Exª foi atacada
pelo cidadão Anderson Ângelo Gonçalves. Quero dizer
que a convocação que ﬁz para que acontecesse aquela reunião secreta, que eu chamaria de uma reunião
fechada e de urgência, ocorreu porque o Sr. Anderson
solicitou, por meio da minha assessoria e da do Relator, um contato, diferentemente do que fez com V. Exª.
Quando V. Exª foi ouvir o Sr. Anderson, ele disse a V.
Exª que estava sendo ameaçado de morte?
V. Exª desligue o telefone, Senador, para poder
me ouvir, já que me convidou para cá.
Devo dizer que, com certeza, no dia em que V.
Exª foi ouvi-lo, juntamente com os outros Senadores,
por determinação desta Presidência, ﬁz questão de
registrar, lá na reunião, o trabalho que V. Exª tinha
feito. É claro que ele não lhe disse que estava sendo
ameaçado de morte. Ele não lhe falou isso daquela
vez. Mas ele me pediu que viesse e que o convocasse
para que aqui ele pudesse depor, porque estava com
medo de morrer, estava sendo ameaçado. Agora, só
poderia vir se o depoimento fosse sigiloso, se ninguém
soubesse, para que ninguém tentasse acabar com sua
vida antes de vir para cá.
Mandei minha assessoria lá para a cidade de
Campinas, juntamente com a do Senador Garibaldi.
Antes de iniciar a reunião, dei ciência de todos esses
fatos às Srªs e aos Srs. Senadores que se encontravam
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presentes. O Sr. Anderson nos fez um apelo para que
a reunião fosse fechada. Nós aceitamos. Chegamos
até a argumentar com o Sr. Anderson no sentido de
que ele poderia falar abertamente, pois o colocaríamos
no Provita. Foi o que ele pediu; não quis a proteção da
Polícia Federal nem da Polícia Civil, queria a do Provita... Ou melhor, não sei se é da Polícia Civil. Reﬁrome ao DHH... V. Exª pode dizer, Senador Suplicy, só
para esclarecer-me.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É o
DHPP.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Cheguei
próximo.
Veja bem. A partir daí disse-lhe: o senhor pode
falar porque terá essa garantia. Ele me disse: “Senador, tenho mulher e ﬁlho. E minha mulher e meu ﬁlho
de seis anos também estão sendo ameaçados de
morte”. Veja V. Exª que a situação era diferente. Eu
não podia colocar à disposição de todos que haveria
essa oitiva. Pus o requerimento em votação e houve
unanimidade. Sei da regra que estabelecemos, mas
há uma urgência e há uma carta assinada pelo Sr.
Anderson dizendo que quer depor. Eu não precisaria
nem de requerimento. Como Presidente, eu faria até
um convite para que ele pudesse depor.
Não entrei nem vou entrar em detalhes sobre o
Sr. Anderson. Minha convicção é que ele falou com
dados, com provas, e para cada fato há uma prova.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, o que aconteceu
foi que mais uma vez o Partido de V. Exª, Senador
Suplicy, tentou desqualiﬁcar a testemunha, como quis
fazer com o caseiro, com o motorista, com o jardineiro
e como quis fazer com o garçom, contra os trabalhadores. O Partido de V. Exª não aceita testemunho de
trabalhador, porque esse é pobre. E o Presidente Lula
diz que faz a política do pobre, mas não conﬁa na palavra dos pobres.
Entretanto, V. Exª tem razão. E faço-lhe uma sugestão: vou propor que o Sr. Anderson volte para depor,
na presença de V. Exª e em aberto para todo o Brasil,
para que possamos realmente divulgar esse fato para
que o Brasil o conheça. Porque, quando a CPI foi criticada por muitos do Governo, dizendo que estávamos
fora do foco, fora do fato determinado, erraram. Mais
uma vez, tentaram enganar a opinião pública. Planeja-se o crime de um Prefeito dentro de uma casa de
bingo e a CPI dos Bingos não pode apurar esse fato?
O Governo está perdido e está querendo mentir para
a opinião pública, está enganando o povo, tentando
desviar os fatos verdadeiros.
Por isso, V. Exª tem razão.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu subscrevo o requerimento, se V. Exª quiser apresentá-lo,
para que o Sr. Anderson volte à CPI e seja ouvido na
presença de V. Exª.
V. Exª concorda com esse requerimento?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
concordo, mas...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Não cabe aparte, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me apenas...
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Primeiro,
eu perguntei se o Senador concorda ou não com o
requerimento, para que ele seja feito agora e votado
terça-feira, com o apoio de V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Concordo, mas com o apelo de que ele colabore informando
algo importantíssimo, que é onde está a pessoa que o
autorizou a ﬁcar ali durante aquelas três noites...
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Quanto
às condições, V. Exª vai conversar com ele, porque ele
chegou a dizer inclusive que aceita uma acareação
com qualquer cidadão que foi citado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então, muito bem.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Com
qualquer um, até com V. Exª. Veja como ele falou.
Deve estar aí.
Daí eu dizer a V. Exª o seguinte: primeiro, vamos
mandar preparar o requerimento para que eu e V. Exª
o subscrevamos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sim,
sem problema.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Segundo: quando V. Exª disse que eu tinha de mandar oﬁcialmente...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
encaminharei...
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – ... a degravação para o Ministro da Justiça, permita-me dizer a
V. Exª que não tenho obrigação nenhuma de enviá-la,
até porque o próprio Ministro está citado. Não tenho
que enviar a degravação oﬁcialmente, até porque ela
já está nas mãos de V. Exª e o depoimento está aberto
para todo o Brasil.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Está
bem.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Devo
dizer que se faz necessário, Senador, mostrar que o
que aconteceu em Santo André é muito parecido com
o que ocorreu em Campinas. Inclusive, muitas ﬁguras
que participaram do ocorrido em Santo André também
participaram do que ocorreu em Campinas.
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Preciso ressaltar que saio daqui com a consciência tranqüila de que estou fazendo o meu papel
como Presidente, buscando a verdade, o fato verdadeiro. Saliento, outrossim, que aqueles que criticaram
e continuam criticando a CPI dos Bingos, dizendo que
a Comissão está fora do foco, estão mentindo, porque,
a cada passo, se prova que não são verdadeiras as
palavras daqueles que querem tentar desqualiﬁcar o
caseiro, o garçom, o jardineiro, o motorista.
Senador, o fato é que estão com medo da verdade,
e a prova disso é que desaﬁo o Governo a aprovarmos
os requerimentos de quebra de sigilo que lá estão, a
trazermos Jorge Mattoso de volta. Por que o Governo
não quer aprovar isso? Porque sabe que, na hora em
que isso acontecer, se baterá na porta do Presidente
da República. O grande medo que tem o Governo é que
se bata na porta do Governo com a quebra do sigilo do
Sr. Paulo Okamotto, seja por ele ser doador universal
principalmente da família do Presidente, seja porque
talvez não se encontre nada e então se pergunte de
onde ele tirou dinheiro para pagar as contas do Presidente da República e de seus parentes. Aí a resposta
vai ser fácil: do “valerioduto” ou então, talvez, de dinheiro
dado pelos próprios empresários dos jogos.
Deixo claro que, entre tantos outros fatos ocorridos ontem, o Sr. Anderson reconheceu uma fotograﬁa
de um empresário angolano e disse que ele era uma
das pessoas que se encontravam na casa de bingo.
Um empresário de jogos, dono de vários bingos neste
País. Está aí o fato determinado.
Espero que o Governo mude de discurso e não
tente desqualiﬁcar a CPI dos Bingos, pois assim estarão, mais uma vez, mentindo para o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há acordo para deliberação sobre o Item 1
da Ordem do Dia.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens sobrestados:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 278, de 2006
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do §6º do art. 62 da Constituição Federal.)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 278, de 2006, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, o valor de oitenta milhões de
reais para os ﬁns que especiﬁca.
Relator revisor: Senador José Maranhão
Prazo ﬁnal: 6-6-2006
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2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória nº 279, de 2006)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do §6º, do art. 62, da Constituição Federal.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 8, de 2006, proveniente da
Medida Provisória nº 279, de 2006, que abre
crédito extraordinário, em favor do Ministério
das Cidades, no valor de oitocentos e noventa
milhões de reais, para os ﬁns que especiﬁca;
dispõe sobre a concessão de uso especial de
que trata o § 1º do art. 183 da Constituição Federal; altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973; e dá outras providências.
Relator revisor: Senador João Tenório
Prazo ﬁnal: 7-6-2006
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória nº 280, de 2006)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do §6º do art. 62 da Constituição Federal.)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 9, de 2006, proveniente da Medida Provisória nº 280, de 2006,
que altera a legislação tributária federal, modiﬁcando as Leis nºs 11.119, de 25 de maio
de 2005, 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.964, de
10 de abril de 2000, e 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
Relator revisor: Senador Romero Jucá
Prazo ﬁnal: 15-6-2006
4
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória nº 281, de 2006)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do §6º do art. 62 da Constituição Federal.)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 11, de 2006 (proveniente da Medida Provisória nº 281, de 2006),
que reduz a zero as alíquotas do imposto de
renda e da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF) nos casos que especiﬁca; altera a
Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996; e dá
outras providências.
Relator revisor:
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Prazo ﬁnal: 15-6-2006
5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 282, de 2006
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do §6º do art. 62 da Constituição Federal.)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 282, de 2006, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério dos Transportes, no valor de cinqüenta e sete milhões,
quinhentos e cinqüenta e quatro mil, setecentos
e dezoito reais, para o ﬁm que especiﬁca.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 23-6-2006
6
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2003
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão,
em segundo turno, do Substitutivo à Proposta
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Osmar
Dias, que altera os artigos 21 e 22 da Constituição Federal, para deﬁnir a competência da
União no ordenamento do Sistema Nacional
de Meteorologia e Climatologia.
Parecer sob nº 5, de 2006, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a
redação para o segundo turno.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 30, DE 2002
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 30, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Souto, que acrescenta os
§§ 12 e 13 ao art. 14 da Constituição Federal
(dispõe sobre a elegibilidade dos substitutos
das Cheﬁas do Poder Executivo nos seis meses anteriores às eleições).
Parecer favorável, sob nº 429, de 2003,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2000 (nº 1.096/95, na
Casa de origem), que determina a obrigatorie-
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dade de as ediﬁcações possuírem sistema de
aterramento e instalações elétricas compatíveis
com a utilização de condutor-terra de proteção, bem como torna obrigatória a existência
de condutor-terra de proteção nos aparelhos
elétricos que especiﬁca.
Pareceres favoráveis, sob nºs 249 a 251,
de 2006, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador João Batista Motta;
– de Serviços de Infra-Estrutura (em audiência, nos termos do Requerimento nº 711,
de 2005), Relator: Senador Valdir Raupp; e
– de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Lúcia Vânia.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001,
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504,
de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre
parcelamentos de imóveis rurais, destinados
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder
Público.
Parecer sob nº 995, de 2005, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Osmar Dias, favorável ao Projeto e à
Emenda de Redação nº 1-CRA.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2004 (nº 5.918/2001,
na Casa de origem), que dá nova redação ao
§ 3º do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (torna Estados e Municípios
igualmente responsáveis pela matrícula de
alunos, oferta de cursos, capacitação de professores e integração dos estabelecimentos
escolares no sistema nacional de avaliação
de rendimento escolar).
Parecer sob nº 1.644, de 2005, da Comissão de Educação, Relator: Senador Cristovam
Buarque, favorável, com Emenda nº 1-CE, de
redação, que apresenta.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 841/99, na
Casa de origem), que dispõe sobre a deno-
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minação de medicamentos a ser utilizada em
prescrições de médicos e odontólogos.
Parecer sob nº 158, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1CAS (Substitutivo), que oferece.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 89, de 2005 (nº 3.195/2004,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, com relação a processo seletivo de acesso a cursos superiores de
graduação.
Parecer favorável, sob nº 1.870, de 2005,
da Comissão de Educação, Relator Senador
Roberto Saturnino.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 9, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 141, de 1999, de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta um inciso XI ao art. 649 da Lei nº 5.869/73
– CPC, dispondo sobre a impenhorabilidade
das máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas.
Pareceres sob nºs:
– 425, de 2002, e 272, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania:
1º pronunciamento, Relator: Senador José
Fogaça, favorável, com voto em separado do
Senador Bello Parga; 2º pronunciamento (em
reexame, nos termos do Requerimento nº 523,
de 2002), Relator: Senador Marcelo Crivella,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo) que apresenta; e
– 1.071, de 2005, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 254, de 2005), Relator: Senador Gerson Camata: favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 2002
– COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 138, de 2002 – Complemen-
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tar, de autoria do Senador Francisco Escórcio,
que autoriza o Poder Executivo a instituir, para
efeitos administrativos, a região do complexo
geoeconômico e social denominada Corredor
Centro-Norte de Desenvolvimento, visando
à redução das desigualdades regionais, por
meio de seu desenvolvimento, nos termos do
art. 43 da Constituição Federal, e dá outras
providências.
Parecer sob nº 288, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Edison Lobão, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 4-CCJ, que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Volta-se à lista de oradores.
Com a palavra o Senador Rodolpho Tourinho.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Permita-me apenas, Sr. Presidente, enquanto o Senador Tourinho dirige-se à tribuna, fazer aqui uma recomendação ao Senador Efraim Morais, Presidente
da CPI dos Bingos.
Constitucionalmente, a CPI tem as atribuições do
Judiciário. A S. Exª, como Presidente de um órgão que
tem as responsabilidades do Judiciário, eu recomendo
que, antes de chegar à conclusão de um crime ou de
outro, que averigüemos em profundidade e com isenção. É o que tenho procurado fazer, inclusive ouvindo
o Sr. Anderson, que ﬁz questão de ouvir a pedido do
irmão e da senhora do Prefeito Toninho.
Precisamos, comparando, chegar ao fundo das
evidências. Tenho convicção de que esse tem sido também o propósito do Ministro Márcio Thomaz Bastos. Estou certo de que isso será inteiramente esclarecido.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Rodolpho Tourinho, V. Exª tem a palavra.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL–BA) – Sr.
Presidente, voltemos à Bolívia.
Surpreende-me, mais uma vez, o que vi na internet agora, Senadora Heloísa Helena. Li uma aﬁrmação
do Presidente da República indo contra, no fundo, as
declarações do Presidente da Petrobrás, que, ontem,
textualmente, disse: “Estamos suspendendo qualquer
possibilidade de investimentos adicionais na Bolívia”.
Agora vem o Presidente, neste momento, Senador
César Borges, dizendo que vai continuar investindo na
Bolívia, a depender do acordo que houver.
Hoje também me surpreendeu o fato de o Presidente da Bolívia considerar que a Petrobras estava
chantageando a Bolívia. Surpreendeu-me também uma
outra declaração feita ontem pelo Presidente Lula. Ele
até acusou governos anteriores, especiﬁcamente o
Governo do Presidente Fernando Henrique, de terem
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adotado uma decisão errada, estrategicamente, ao
contratar esse gás da Bolívia.
Eu não participei das negociações sobre o gás
da Bolívia, mas já achava, no primeiro momento, que
nós não tínhamos mercado para esse gás, não tínhamos produção de gás. Essas reservas tiveram que ser
descobertas na Bolívia e o Brasil acabou ﬁnanciando
a própria Bolívia, através do Banco Mundial, fez antecipação por esse petróleo. Eu achava que o preço era
alto, tanto era alto que havia uma diﬁculdade muito
grande de aquele gás ser colocado para geração termelétrica, que era a única chance dele ser colocado
naquele momento.
Essa questão do preço, inclusive, acabou ocasionando um atraso muito grande no programa prioritário
de termoeletricidade, que lancei quando Ministro, que
teria evitado a crise do racionamento de energia. Não
pôde ser cumprido, a rigor, exatamente pelo alto preço
do gás àquela época. Então, é preciso também retirar
essa questão do preço do gás e do erro estratégico.
Em relação ao preço do gás, eu gostaria de dizer
que não é que ele esteja defasado. Ele foi atualizado de 98 ou 99 para cá e o preço do gás, que era de
US$1.00 por milhão de BTU, hoje é de US$3.44 por
milhão de BTU. O preço foi atualizado em quase três
vezes e meia. Digo isso para deixar claro que houve
atualização.
Também o gás não é uma commodity. O gás é
dependente de preço de petróleo, mas não é uma commodity como o petróleo, não é uma commodity como a
soja, por exemplo, que, ao ser transportada e sair dos
limites da fronteira do país é vendida e é realizado o
preço como determinado internacionalmente.
Mas o que surpreende – voltando a essa enorme
caixa de surpresas – é também a aﬁrmação do Senhor
Presidente Lula ao dizer que houve um erro estratégico
no governo anterior porque estaria concentrando toda
essa compra, todo esse contrato com um país só. Pergunto, então, se seria um erro estratégico a decisão
do Governo Luiz Inácio Lula da Silva de comprar mais
15 milhões de metros cúbicos adicionais. O concurso
público foi cancelado ontem; a Petrobras deixou de
participar desse concurso público ontem. Como era um
erro estratégico e este Governo insistiu em acrescentar
50% a mais? Ele não viu? A Petrobras não viu? Só o
Presidente que vê isso? Será um erro estratégico, pergunto eu, pensar, sonhar com o gasoduto “Transpinel”,
com 150 milhões de metros cúbicos por dia? Mais de
cinco vezes maior do que o gasoduto Brasil-Bolívia?
Estratégico seria esse! Porque, aí, seria dependência
para o resto da vida.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me permite
um aparte, Senador Rodolpho Tourinho?
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O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Pois
não, Senador José Jorge. Com muito prazer.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Rodolpho Tourinho, V. Exª tem absoluta razão. Na verdade,
existia na Bolívia um grande potencial de gás. O Brasil não tinha – e ainda não tem – um potencial de gás
descoberto que pudesse atender à demanda existente. Portanto, era bastante natural que se construísse o
gasoduto. Isso não é estratégico! Estratégico foi exatamente o apoio que o Presidente Lula deu ao Presidente Evo Morales, quando este dizia, na campanha,
que faria essa expropriação. Estratégica foi a nota que
o Governo deu, uma nota frágil, reconhecendo a razão
da Bolívia e, ao mesmo tempo, colocando a Petrobras
para agir duramente. O que se quer é, mais uma vez,
enganar. É aquela história: “Você bate que eu sopro”.
Isso ﬁcou claro para qualquer analista e para qualquer
pessoa. Como V. Exª diz, estratégico também é inventar
esse “Transpinel”, que é um gasoduto completamente
inviável, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista ambiental, e que
vai até impedir outros investimentos que poderiam ser
feitos, se isso não estivesse sendo proposto por esse
“trio maravilha” formado pelo Presidente Lula, Néstor
Kirchner e Hugo Chávez. Erro estratégico também é
toda essa política que o Brasil adotou para a América Latina, política que retirou do Brasil a posição de
liderança, que era natural, pelo tamanho e pela economia, e a transferiu para o Presidente Hugo Chávez.
Atualmente, o grande líder da América Latina não é
o Presidente Lula, mas o Presidente Hugo Chávez,
infelizmente.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – E
a prova de que o Presidente Hugo Chávez é o grande
líder é que, a meu ver, Senador José Jorge, ele não
tinha nada a fazer na reunião de hoje entre o Presidente Evo Morales, o Presidente Néstor Kirchner e o
Presidente Lula. Pergunta-se por quê. A presença do
Presidente Néstor Kirchner seria até discutível, mas,
de qualquer forma, a Argentina recebe gás da Bolívia, e há negócios de gás entre o Brasil e a Argentina.
Mas a grande pergunta é a seguinte: o que foi fazer o
Presidente Hugo Chávez nessa reunião? Talvez, possivelmente, coordenar a reunião. O único papel que
podemos atribuir à sua presença é o de coordenação
da reunião, presença que considero indevida.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Rodolpho Tourinho?
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Pois
não. Com muito prazer, Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Parabenizo
V. Exª, mais uma vez, pelo pronunciamento em defesa
dos nossos recursos naturais, das nossas potenciali-
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dades, tanto na área de gás quanto na área de hidroeletricidade. O fato ocorrido recentemente na Bolívia
reforça ainda mais a sua tese, a nossa, de quem defende a matriz energética brasileira. De repente, nós nos
deparamos nas mãos de um governo que faz bravata
para ganhar eleição. Eu me admiro muito, Senador:
o Presidente Hugo Chávez diz que conﬁa no Brasil,
quer passar com um gasoduto por dentro do País até
a Argentina e o Uruguai e, de outra forma, está na
Bolívia incentivando aquele governo a nacionalizar
suas reservas e até as reﬁnarias de outras empresas,
como no caso da nossa empresa, a Petrobras. Defendo, mais uma vez, que nossos gasodutos – Coari-Manaus, Gasene e Urucu-Porto Velho, que vai abastecer
uma térmica com 340 megawatts de energia elétrica
– sejam construídos, que as usinas do rio Madeira sejam construídas também. O Senador César Borges já
se pronunciou hoje, dizendo que, mesmo que o Brasil
cresça a 3% ao ano, em um prazo de três, quatro anos,
haverá racionamento. Se não construirmos os nossos
gasodutos, se não construirmos as nossas hidrelétricas, haverá racionamento, o que pesará fortemente no
crescimento econômico do País. Obrigado, Senador
Rodolpho Tourinho.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Agradeço, Senador Valdir Raupp.
Ao falarmos de gasoduto, lembro-me sempre
do Estado de V. Exª, sobre o qual temos conversado
sempre com relação a esse tema. Há sete anos, aproximadamente, está para ser construído um gasoduto
para levar gás natural à termoelétrica de Porto Velho,
que consome, por dia, entre um 1,25 milhão e 1,5 milhão de litros de óleo diesel por dia. Mas o gasoduto
não é construído. E o desmatamento, no trecho inteiro,
de cerca de 700 km, é inferior a mil hectares. Agora,
imagine esse outro, o “Transpinel”: dezenas, centenas,
milhares de hectares serão desmatados. Será obtida
alguma licença ambiental, coisa que só recentemente
o gasoduto Urucu-Porto Velho conseguiu, após sete
anos de grande luta? É difícil imaginar isso.
Voltando à questão estratégica, para mim, o grande erro estratégico é exatamente em função de o Governo até agora não querer admitir, primeiro, que já
deveria ter tratado do problema do GNL, das unidades de regaseiﬁcação. Esse é um ponto importante,
porque há uma crise anunciada no Nordeste, onde já
foi comprada energia emergencial para 2008. Já estou
cansado de dizer isso aqui.
Existe um projeto, Senador Marco Maciel, do tempo em que eu era Ministro e V. Exª, Vice-Presidente
da República, de uma unidade de regaseiﬁcação em
Suape, que, depois da suspensão do Gasene, já deveria ter sido implantada ou deveria ter sido iniciada
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a sua implantação. O Presidente deveria ter chamado
a Petrobras e determinado a instalação e conclusão,
até para diminuir a dependência com a Bolívia, das
unidades de regaseiﬁcação em Pernambuco, Ceará,
Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Essa seria
uma ação que o País teria visto como algo positivo.
Mas nunca o Presidente Lula deveria ﬁcar afagando
o Presidente Evo Morales como está fazendo, a meu
ver em toda esta crise.
Quanto à questão estratégica, em primeiro lugar,
não havia surpresa alguma. O grande erro estratégico cometido, além do não-tratamento do problema do
GNL, das unidades de regaseiﬁcação, foi a luta da
Petrobras contra um projeto de lei que estabelece o
marco regulatório do gás natural no País, e que acabou
sendo aprovado ontem na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
No dia 13 de junho de 2005 – e eu tratei do assunto aqui desta tribuna –, ocorreram as primeiras manifestações na Bolívia, e as instalações foram sitiadas.
Três dias depois, no dia 16 de junho de 2005, apresentei projeto de lei, que já vinha elaborando, que trata
do marco regulatório do gás. E eu chamava a atenção
para tudo o que poderia acontecer, e lamentavelmente aconteceu. Eu dizia que a situação tendia a piorar,
que jamais haveria uma situação normal na Bolívia,
devido a todas as promessas de campanha feitas pelo
Presidente Evo Morales; que havia a previsão de uma
crise de energia no País para 2008/2009; que a Petrobras dizia que havia um déﬁcit de gás de 15 milhões
de metros cúbicos por dia no Sudeste; que a Bahia já
vivia há dois anos uma situação de racionamento de
gás natural; que havia a necessidade de novas parcerias com a iniciativa privada; que deveria ser feito
um esforço de guerra na bacia de Santos, a ﬁm de
desenvolver a produção de gás; e que era necessário
concluir o duto e a exploração do campo de Manati, na
Bahia. Tudo isso eu dizia ao entregar o projeto, que foi
discutido ao longo de várias palestras e reuniões com
o setor elétrico, com o setor de petróleo, com o setor
de gás, com investidores internos e externos, de julho
de 2005 até o início deste ano.
O Governo, no início, não se posicionava, mas
acabou por se posicionar de forma contrária, em um momento inoportuno. Quando eu iniciava as negociações
com o Líder Aloizio Mercadante, no Senado Federal,
e com o Presidente da Petrobras, este me entregou
um documento, e eu ﬁquei de respondê-lo. Enquanto
eu me preparava para responder o documento, o Governo encaminhou um projeto de lei, protocolado na
Câmara dos Deputados, visando, no fundo, desmoralizar as ações que estavam sendo feitas ou o próprio
projeto e toda a negociação feita até aquele momento.
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Na verdade, o que se pretendia ali era simplesmente
acabar com o monopólio da Petrobras na questão do
transporte e armazenamento de gás natural, visto que,
na área de produção, exploração, desenvolvimento,
tudo isso está contido na Lei do Petróleo, e não há
necessidade de nenhuma modiﬁcação.
Em relação à distribuição, também não há necessidade de regulamentação adicional, uma vez que
essa função é constitucionalmente atribuída aos Estados. Então, precisava-se exatamente daquele meio,
que é o transporte e armazenamento, para se tirar e
se quebrar efetivamente o monopólio da Petrobras,
que luta contra isso.
A diferença, hoje, entre o meu projeto e tudo
aquilo que a Petrobras queria que modiﬁcássemos no
projeto é o regime de concessão proposto por mim.
Por que a concessão? Por que nela está embutido o
equilíbrio econômico e ﬁnanceiro do contrato, que dá
ao investidor privado alguma garantia de retorno sobre
seu investimento pretendido. O que a Petrobras quer
é um projeto de autorização, que tem caráter precário
e não garante nada a ninguém. Ao mesmo tempo, o
que pretendo, no meu projeto, é que tudo isso, toda
a parte de regulamentação, do acesso regulado ou
chamado livre acesso, seja feito pela ANP; que a tarifa seja estabelecida pela ANP. A Petrobras quer ela
mesma fazer isso.
Há ainda uma fronteira de discussão da Petrobras
com os Estados, uma interpretação que beneﬁcia a Petrobras, mas esse assunto pode, de alguma forma, ser
discutido. Todavia, neste momento em que a Venezuela
acabou expulsando investidores estrangeiros na área
do petróleo, em que a Petrobras e outras empresas petrolíferas são expulsas da Bolívia, abre-se efetivamente
uma grande oportunidade para que novos e importantes investimentos sejam feitos aqui na área de petróleo
e gás, porque, com a perda da credibilidade internacional por esses países, é natural que os investidores
procurem países como o Brasil, que, além de reserva
de gás, além da possibilidade de descobrir novas reservas, ainda tem credibilidade. Mas essa credibilidade
precisa ser aumentada, e para isso é necessário um
marco regulatório para o gás natural.
Finalmente, ontem, esse projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e vai agora à Comissão de Assuntos Econômicos e à
Comissão de Infra-Estrutura. No meu entendimento,
não há mais qualquer necessidade de discussão desse projeto, que vem sendo discutido há muito tempo.
Neste momento, seria de bom alvitre, seria importante
que o Governo, em vez de acusar erros estratégicos
do passado, reconhecesse o seu erro estratégico do
momento, que é bloquear a aprovação desse projeto.
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Concedo, com muito prazer, o aparte ao Senador
Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (PDT – RR) – Senador
Rodolpho Tourinho, o meu aparte a V. Exª é para aﬁrmar
a minha posição favorável aos gasodutos da Amazônia:
Urucu-Porto Velho e Coari-Manaus e ao Gasene. Vou
relatar um fato que ocorreu quando eu era garoto. O
Presidente do Brasil era Garrastazu Médici e o da Venezuela, Rafael Caldeira, e tiveram um encontro na linha
divisória entre o Brasil e a Venezuela. Eles disseram
que iam fazer e asfaltar aquela estrada – não existia a
estrada do Brasil para a Venezuela ainda. Aquela aﬁrmação, à época, soou para mim como algo absurdo,
utópico. Depois da Constituinte, em 95, 96, mais ou
menos, a estrada foi construída e asfaltada. Esse gasoduto do qual estão falando deve ser encarado como
um projeto a ser feito. É claro que não vai ter dinheiro
para a execução dele e que o Ibama não vai permitir
a construção do gasoduto. Enquanto o Senador Valdir Raupp briga o tempo todo pelo projeto aqui, todo
dia é queimado gás lá no poço de Urucu; queimado
e sendo reinjetado em parte, por causa do alto custo
do gás. Por isso, apelo a V. Exª para que não deixe
“apagar” esse projeto, que deverá ser executado num
futuro mais distante, depois que forem feitos os dos
senhores e mais outros a serem feitos no País. Então,
esse é um apelo do Estado de Roraima, pois a única
chance de Roraima ter o gasoduto é saindo esse da
Venezuela. Nós já recebemos energia elétrica da Venezuela. E para a Amazônia é bom ter energia vinda
do gás, que vai evitar outro tipo de poluição naquela
região. Muito obrigado.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Senador Augusto Botelho, quando fui Ministro, eu acreditei
naquela energia que deveria vir de Guri para Roraima.
Chegou, deu um trabalho que V. Exª não pode imaginar.
Eu acredito, acho-o importante, como acho importante que esse estudo seja feito. Mas ele não pode, de
repente, ser a solução dos nossos males, porque nós
temos problemas que estão aí para 2008, 2009, e ele
não ﬁcará pronto jamais nesta data, jamais.
Então, eu só quero deixar claro que há soluções
que precisam ser implementadas já. É claro que precisamos fazer estudos disso, tomando cuidado para que,
amanhã, não venhamos a ter a mesma dependência
da Venezuela que temos hoje da Bolívia.
Para encerrar, Sr. Presidente, peço ao Governo,
peço ao Senador Aloizio Mercadante, que vinha negociando esse projeto do marco regulatório do gás, para
irmos em frente com esse projeto, porque é a única
forma de se atraírem investimentos para o País, principalmente agora que se abre uma janela de oportunidades, com novos investidores para o País.
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Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodolpho Tourinho, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Edison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Pela ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Senador Renan Calheiros, como era direito dele e prerrogativa do Congresso, assume hoje a Presidência da
República pelas horas em que o Senhor Presidente da
República se ausenta do País.
O Presidente Lula estava dando, com esse jeito
autoritário dele, como favas contadas que passaria
o Poder para a Ministra Ellen Gracie, que tem todos
os títulos para ser Presidenta da República. O Presidente Renan Calheiros, com esse gesto, passa-me
a impressão de que mostrou – ele que não tem nada
contra a Ministra Ellen Gracie assumir e certamente
facilitará isso na próxima viagem presidencial, como
homenagem à mulher, homenagem à jurista e homenagem ao Supremo Tribunal Federal –, com clareza,
que o Presidente Lula queria dar uma barretada com
chapéu alheio, porque quem permite a posse da Ministra ou não é o Presidente do Congresso Nacional,
que, antes dela, tem a prerrogativa de assumir. O Presidente Lula parece que ignorou o Congresso, dizendo que quem assumiria seria a Ministra Helen Gracie.
Não, não, não! Desta vez, vai assumir o Presidente do
Congresso Nacional; da próxima vez, certamente assumirá a Ministra, que merece, por concessão deste
Poder. Que ﬁque bem claro isso. Nada de permitir que
o Presidente dê barretadas com chapéus alheios, Sr.
Presidente. Só esse esclarecimento.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
Eu sei que o nosso Presidente Marco Maciel já
está aí na tribuna, mas desejo apenas fazer uma brevíssima consideração à luz do que disse o Senador
Arthur Virgílio. Não vou debater sobre o que ele falou,
mas gostaria de deixar registrado que a mulher brasileira tem competência e sensibilidade para assumir a
Presidência da República não por concessão de ninguém, mas por decisão das urnas. A Ministra Helen
Gracie ou qualquer outra mulher brasileira tem competência e sensibilidade para assumir a Presidência
da República.
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O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Ou Heloísa
Helena!
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Exatamente, ou Heloísa, tem condição objetiva. Digo isso
para não parecer que o gesto simbólico da mulher,
como representante máxima do nosso País, só pode
ocorrer por concessão de três homens. Era só o que
faltava! Não é nada disso, pois a mulher brasileira tem
competência, sensibilidade suﬁciente para assumir a
Presidência da República pelas urnas, de forma ampla, democrática e direta, e não necessariamente pela
concessão de três homens. A Ministra Helen poderia assumir com a competência que tem. Mas é bom
deixar isto claro: vamos acabar com esse negócio de
concessão para a mulher assumir pelo simbolismo da
mulher, um ou dois dias ﬁcar lá.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Com a palavra o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR MARCO MACIEL NA SESSÃO DO
DIA 04 DE MAIO DE 2006, QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– V. Exª será atendido nos termos regimentais.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Com a palavra, pela ordem, o Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou
inscrito, mas, em face do adiantado da hora, vou apenas solicitar que se registrem nos Anais desta Casa o
meu pronunciamento de homenagem ao maior jornal
do Sul do País, o Diário Catarinense, que completa
duas décadas de informação nesta sexta-feira, além
de matérias veiculadas no referido jornal intituladas
“Volkswagen vai demitir 6 mil no País” e “Crise pára
empresa de conversão de carro”; outra matéria é atinente ao desemprego no setor agrícola; e mais outra
se refere ao protesto de homens do campo e lavoura
que reclamam da atual política agrícola do Governo
Lula e do Ministério da Agricultura. São justas as reivindicações dos agricultores de Santa Catarina e do
Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Trabalho
Volkswagen vai demitir 6 mil no país
Empresa fechará uma fábrica para cortar os custos e equilibrar contas
São Paulo
A Volkswagen do Brasil anunciou ontem um plano de reestruturação que inclui o corte de postos de
trabalho e redução nas exportações.
O presidente da empresa no Brasil, Hans-Christian Maergner, aﬁrmou que vai cortar 25% dos custos
com pessoal para os novos modelos. Para os modelos
das atuais linhas também deve haver cortes de postos
de trabalho.
O sindicato de metalúrgicos de Taubaté (SP),
onde a empresa possui fábricas, aﬁrmou que 6 mil
dos 22 mil empregos da Volkswagen estão em risco. A
empresa não deu números exatos para as demissões
e disse que esse ponto será negociado com os sindicatos. “A Volkswagen do Brasil acredita que cortes em
produção e de milhares de empregos são inevitáveis”
diz a empresa em nota.
A Volks também informou que pode vir a fechar
uma das cinco unidades de produção no País e que
essa é uma determinação da matriz da Volkswagen,
na Alemanha.
– A matriz, na Alemanha, concluiu que a Volkswagen tem uma fábrica a mais no Brasil – disse Maergner.
Segundo ele, não há possibilidade de novo acordo
de estabilidade com os sindicatos como os fechados
anteriormente.
O último acordo de estabilidade fechado com a
unidade Anchieta termina em novembro.
Energia – Diário Catarinense 4-5-06 hoje Crise
pára empresa de conversão de carro
Nos últimos dois dias, as oﬁcinas especializadas
em conversão de veículos a gás da Grande Florianópolis viram seus clientes minguarem. Mas os empresários garantem: mesmo com reajuste, o GNV ainda
seguirá um bom negócio.
A média de quatro carros convertidos por dia
foi derrubada pelo anúncio da nacionalização do gás
boliviano na Floripa Gás, na Capital. De lá para cá o
gerente da empresa, Antônio Duarte, tem feito apenas
orçamentos. Ele acredita que as vendas devam ser
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retomadas na próxima semana. Mas já faz as contas.
Segundo ele, um aumento de 20% no metro cúbico
do GNV não elimina as vantagens do combustível em
relação à gasolina e ao álcool.
Um carro com consumo de 10 quilômetros por
litro de gasolina, diz Duarte, gastaria R$27,70 para rodar 100 quilômetros. Se convertido para GNV, gastaria
R$12,76 no mesmo trajeto, já incorporado o possível
reajuste de 20%.
– Independentemente da alta, o gás é viável.
Especialmente para quem roda mais de 2,5 mil quilômetros por mês – garante ele.
O que preocupa é a falta de informação
Kennedy Furtado, dono da Ítalo Gás, em São
José, e vice-presidente da Associação Catarinense
do GNV, também ressalta a vantagem.
– Mesmo com aumento de 10%, o gás ainda vai
ﬁcar barato. Quantas vezes a gasolina subiu nos últimos dois anos? – argumenta.
Furtado aﬁrmou que um reajuste do preço do
GNV era esperado pelo setor desde o início do ano,
mas não ocorreu porque a SCGás absorveu aumento
praticado pela Petrobrás. E que, portanto, ele não teria
ligação com a atual crise na Bolívia.
– A nossa única preocupação é que o consumidor ﬁque mal informado – diz.
Trabalho
Perdigão dá férias para 1,2 mil
Capinzal
Depois da Seara e da Coopercentral Aurora, neste
mês foi a vez da Perdigão dar férias coletivas.
A atitude foi em virtude do impacto da gripe das
aves e da produção maior do que o consumo interno
e as exportações. Desde terça-feira, um turno em Capinzal, com 1,2 mil funcionários, está em férias coletivas por 30 dias.
A medida é um reﬂexo da redução dos alojamentos, que deve chegar a 25% para adequar a produção à
demanda. Houve uma queda de 10% nas exportações
de abril, em relação ao mês anterior.
O presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados, Alimentação e Aﬁns de Santa
Catarina (FETIAESC), Luiz Medeiro Maria, estará hoje em Capinzal para conversar com diretores
da Perdigão. Em abril. a entidade realizou um ato em
Chapecô onde assou e distribuiu duas toneladas de
frango, para mostrar que o produto brasileiro é livre
da Inﬂuenza Aviária. Cerca de 600 funcionários foram
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demitidos e vários aviários fechados. O setor emprega
60 mil pessoas em SC.
Enquanto dispensa alguns funcionários a Perdigão age na direção de ampliar sua atuação. Em um
consórcio com o fundo Latina América Equity Partners,
a agroindústria tem uma proposta de a Parmalat, com
uma oferta de R$150 milhões.
Campo e Lavoura
Agricultores de SC protestam contra a crise
Mobilizações no Oeste chamaram atenção para
queda na renda
Darci Debona/ Chapecó
Os agricultores estão pedindo socorro devido às
dívidas e queda na renda. Ontem, foram realizados atos
para chamar a atenção da sociedade. Em SC, houve
mobilização em Dionísio Cerqueira e Chapecó.
Na maior cidade do Oeste, os agricultores ﬁzeram
uma caminhada, jogaram milho na pista e queimaram
folha de fumo em protesto contra os baixos preços. De
acordo com o coordenador estadual da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul
(FETRAF-SUL), Dirceu Dresch, a queda na renda se
deve à privatização dos silos e armazéns e ao domínio
por grandes grupos multinacionais.
Sem armazéns, a entidade entende que ﬁca difícil o governo regular os preços. A Fetraf-Sul quer, a
curto prazo, a garantia do preço mínimo do milho, e a
longo prazo, instituir preços diferenciados para a agricultura familiar.
– A crise é de renda e não de produção –aﬁrma.
Em SC, 150 mil agricultores têm ﬁnanciamento
do Pronaf, de R$500 milhões.
– Pelo menos 50% terão diﬁculdades em quitar
seus débitos.
O agricultor José Chaves, de Saudades, já vendeu dois bovinos para poder pagar as contas. Mesmo
assim, ainda há R$2,5 mil pendentes. Devido à estiagem, ele colheu apenas 10 sacas de milho e 50 arrobas de fumo. E os preços não compensam.
A preocupação é com o êxodo rural
Luís Carlos Berkhauer tirou 25 sacas de milho
por hectare e não sobrou para pagar o ﬁnanciamento
de R$3,5 mil.
– Quem não plantou está melhor do que quem
plantou – disse.
Uma proposta é dar desconto de 20% a 70%
para quem pagar em dia. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapecó, Alexandre
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Bergamin, a falta de perspectiva pode intensiﬁcar o
êxodo rural. Ele citou que numa comunidade de Xavantina oito famílias deixaram o campo no último ano.
A expectativa é incluir as reivindicações já no plano
de safra 2006/2007.
JORNAL DIÁRIO CATARINENSE: DUAS DÉCADAS
INFORMAÇÃO
Gostaria de registrar acontecimento de grande
importância para o setor de comunicação social e a
história de Santa Catarina nas últimas duas décadas:
trata-se da comemoração dos 20 anos de fundação
do jornal Diário Catarinense, que transcorre nesta
sexta-feira dia 5 de maio. Neste período, o veiculo de
comunicação do grupo RBS, não se limitou a apenas
noticiar e registrar os mais variados acontecimentos,
fatos do cotidiano, vitórias e tragédias, curiosidades
e mudanças de comportamento da sociedade, a trajetória política de autoridades e novos valores , mas
também se incorporou aos pleitos mais urgentes da
sociedade catarinenses.
Entre estes, a campanha incessante do Grupo RBS pela duplicação da BR–101, trechos norte e
sul, ainda em andamento e da qual sempre tivemos
a honra de participar, antes como deputado federal e
agora como senador da República. Por esta trajetória
vitoriosa até aqui e pelo testemunho da história de
nosso Estado nos últimos 20 anos, registramos nossas congratulações e o reconhecimento ao trabalho
de toda a direção e equipe de proﬁssionais do jornal
Diário Catarinense.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, por cinco minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, depois de ter estado ausente
daqui em missão oﬁcial do Senado, no período de 10
a 28 de abril, acompanhando as operações dos órgãos federais Funai, Incra e Polícia Federal lá no meu
Estado, na famosa reserva indígena Raposa Serra do
Sol, acompanhado todos os passos, inclusive visitando as vilas que o Presidente Lula pretende extinguir,
os moradores que vão ser expulsos de suas terras,
depois de centenas de anos lá vivendo, a ação, até
certo ponto, ilegal tanto do Incra, quanto da Funai e
da Polícia Federal.
Este é um relatório que estou elaborando, Sr.
Presidente, que vou apresentar ao Senado, já que estava em missão oﬁcial desta Casa, por uma razão de
ter sido presidente das duas comissões temporárias
externas do Senado que estudaram essa questão em
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profundidade e sugeriram ao Presidente da República
uma demarcação da terra, mas sem essa violência de
ter que expulsar brasileiros que estão na fronteira do
Brasil com a Venezuela e a Guiana. Portanto, ﬁquei
nesse período andando por toda aquela região.
Depois, nos dias 2 e 3, anteontem e ontem, estivemos acompanhando o Governador do Estado em
Caracas, na Venezuela, quando levamos uma proposta
conjunta do meu Estado, o Estado de Roraima, com
o Estado venezuelano de Bolívar, que são os Estados
que se unem geograﬁcamente. Levamos um conjunto
de propostas para o desenvolvimento fronteiriço dos
dois países por meio dos dois Estados.
Obtivemos do Presidente Chávez o compromisso
de atender todas as reivindicações que dizem respeito
ao Governo venezuelano, inclusive o fornecimento do
combustível, óleo diesel e gasolina, a preços especiais,
para, realmente, promover o desenvolvimento do meu
Estado e do Estado de Bolívar, na Venezuela.
Agora, Sr. Presidente, existem uma série de medidas que precisa da concordância do Governo brasileiro.
Mas será muito estranho se o Governo venezuelano
se dispuser a ajudar o povo brasileiro e o Governo
brasileiro colocar obstáculos burocráticos para que o
meu povo seja atendido. No entanto, não me causará
muita surpresa porque essa demarcação da reserva
indígena Raposa Serra do Sol foi feita de maneira contrária aos interesses do meu Estado, contrárias aos
interesses do Brasil, contrária à opinião do Senado e
contrária à opinião da Câmara que também teve uma
comissão externa.
Ainda vamos apresentar este relatório na semana
que vem com detalhes; a minha assessoria está fazendo o relatório, inclusive com fotos, com ﬁlmagens das
ações dos órgãos, com a declaração dos moradores
do esquema de terrorismo que lá existe. E aqui quero
chamar a atenção da Agência Brasileira de Inteligência
(Abin) para que procure ver o que está sendo feito ali.
Está se montando, deﬁnitivamente, um esquema de
guerrilha lá dentro; e já não é uma briga entre índio e
não-índio não; a questão é entre índio e índio. Porque
a maioria dos índios que estão lá não quer essa demarcação e o Governo teima em fazer de uma forma
que, repito, passa por cima da lei.
O que lamento aqui, e quero novamente registrar, é que o Supremo Tribunal Federal não decida as
ações judiciais que estão lá, que contestam essa demarcação, porque ela foi feita em cima de um laudo
antropológico falso, criminoso e o meu povo tem sofrido muito com isso.
Então, se de um lado, Sr. Presidente, na missão
do Senado, acompanhei um conjunto de maldades
que está sendo feito contra o povo de Roraima; de ou-
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tro lado, participei de uma visita à Venezuela, quando
apresentamos uma série de solicitações, que, transformadas em realidade, será um pacote de bondades.
Trata-se realmente de um pacote que não se restringe a
combustível, não; é mais amplo, passa pelo transporte,
pelo turismo, pela educação, pela saúde. Enquanto, por
outro lado, existe o pacote da maldade, no que tange
à demarcação da reserva indígena e expulsão de centenas de brasileiras e brasileiros que lá estão.
Aliás, há um caso curioso que gostaria de relatar. Numas das localidades, mais especiﬁcamente na
Água Fria, a diretora da escola estadual é uma índia
casada com um não-índio, que é o administrador. Os
ﬁlhos são ﬁlhos, portanto, de índia com não-índio.
Como ﬁcam? O marido vai ter de sair e deixar a esposa com os ﬁlhos? Ou o marido pode ﬁcar porque é
casado com uma índia?
Se for fazer um teste de DNA naquela população,
Sr. Presidente, acho que vão veriﬁcar que não chega
a 5% a percentagem dos que não vão ter sangue indígena. A miscigenação lá é secular. Não se trata de
índios do modelo de quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui ou nem mesmo com os nossos ianomâmis
lá da fronteira com a Venezuela ou com a Colômbia,
não. São índios que são prefeitos, como é o caso do
município de Normandia; netos de índios, como é o
caso da prefeita de Uiramutã; e índio que é prefeito
do município de Pacaraima. Então os três municípios
têm prefeito e vice-prefeito índios ou descendentes de
índios, além de vereadores índios.
Então, na verdade, é um absurdo o que está sendo
feito ali. O que querem fazer é desescrever a história
para escrever uma nova história, sob a visão de alguns
antropólogos que se julgam professores de Deus. Nós
temos de pensar seriamente nisso. Eu, pelo menos,
quero deixar bem claro – Senador Augusto Botelho,
que fez parte da Comissão Externa do Senado e que
esteve lá no meu Estado; o Relator foi o Senador Delcídio Amaral – faço mais uma vez o registro de que nós
apresentamos uma solução. O Senado não ﬁcou omisso
nisso. Como não ﬁcou omisso agora durante as operações que foram... Olha, o que eu vi lá, Sr. Presidente,
eu só tinha visto em ﬁlmes que retratam a época do
Hitler: invadir propriedades, avançar sobre as pessoas,
intimidar para fazer o levantamento da indenização a
ser feita, sem ordem judicial, na marra!
Eu realmente estou estarrecido e quero fazer
esse registro hoje e dizer que, na semana que vem,
pretendo apresentar o relatório e pedir providências
do Senado com relação a isso. Espero que o Supremo Tribunal Federal agora dirigido por uma mulher que
tem sensibilidade, que tem uma visão mais tolerante
e mais clara do que nós homens – essa é a verdade
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–, possa, realmente, conduzir uma decisão rápida
para essa questão. Não é possível que se consume
um fato em cima de um documento originário, falso
e criminoso, como é o caso do laudo antropológico
– e isso foi comprovado por uma comissão de peritos
multidisciplinar.
Então, é este o registro que eu quero fazer ao retornar dessas duas missões, todas as duas em nome
do Senado, as quais eu, com muita honra, tive o cuidado de registrar, de perto, fato a fato, documentalmente,
por intermédio de fotograﬁa, de vídeo e do depoimento
das pessoas. Portanto, o Senado não estará omisso e
amanhã não poderá ser acusado de ter deixado que se
praticasse um crime como esse que é o da expulsão
dos brasileiros de uma fronteira tão delicada como é
a do Brasil, Venezuela e Guiana.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora já tenhamos
falado bastante hoje sobre a questão do gás, o gás
da Bolívia, o gás brasileiro, eu vou voltar, Sr. Presidente, ao assunto, pois se trata de um tema candente
no momento.
O Brasil se deparou recentemente com essa
crise da Bolívia, afetando sobremaneira a economia
brasileira. Eu quero parabenizar o Presidente da Petrobras que, embora tardio, deu uma resposta à altura ao governo boliviano, dizendo que a Petrobras não
investirá mais US$1 bilhão, como estava previsto para
os próximos meses ou próximos anos.
Eu aproveito esta oportunidade para, em cima da
fala do Presidente da Petrobras, cobrar a construção
dos nossos gasodutos, para o aproveitamento do gás
brasileiro, já que o Governo brasileiro anterior e o Governo atual investiram na Bolívia, copiando, talvez, o
governo americano quando investe em outros países
na extração, na compra de petróleo preservando as
suas reservas para o futuro.
Foi exatamente isso que o Brasil pensou: vamos
investir na Bolívia, trazer o gás da Bolívia e vamos deixar o nosso gás para ser usado no futuro.
Bem pensado, não fosse a loucura de alguns presidentes, como é o caso do Presidente Evo Morales, da
Bolívia, que, com as suas bravatas, joga por terra todos
os contratos e os acordos bilaterais com o Brasil.
Aproveito esta oportunidade para pedir ao Presidente Lula, ao Presidente Gabrielli, da Petrobras, para
que esse um bilhão de dólares, que, de uma certa forma, não vai ser mais investido na Bolívia, possa ser
investido nos gasodutos brasileiros.
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Recentemente, tivemos reuniões com o Gabrielli,
Presidente da Petrobras, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que dizia à Bancada de Rondônia – toda
a Bancada unida e reunida com o Presidente – que
aceitaria construir o gasoduto Urucu-Porto Velho, para
abastecer a nossa térmica de Porto Velho, que abastece Rondônia e Acre com energia elétrica cara, gerada
a óleo diesel, gastando 1,250 mil litros de óleo diesel
por dia, como já foi falado aqui pelo Senador Rodolpho Tourinho. Então, o Presidente Gabrielli nos falava
que aceitaria gastar até U$400 milhões para construir
esse gasoduto, não mais do que isso.
Entendo que, mesmo que venha a gastar um
pouco mais de U$400 milhões, já que o gasoduto Coari-Manaus é importante para o Estado do Amazonas
e o pólo industrial de Manaus merece esse gasoduto,
mesmo assim eu digo que mesmo que gaste um pouco mais de U$400 milhões no gasoduto Urucu-Porto
Velho, mesmo assim ainda compensa, porque vai economizar alguns milhões por mês – não por ano, mas
por mês. Talvez em dois ou três anos, Sr. Presidente,
o gasoduto Urucu-Porto Velho se pague. Ele se paga
com dois anos de economia, na compensação de
óleo diesel para o gás natural. Então, nós queremos
o nosso gasoduto!
Tenho ouvido falar recentemente da interligação
do sistema nacional com Rondônia e o Acre. Isso é
muito bom e seria melhor ainda se tivesse ocorrido há
dez anos. Isso porque hoje, Sr. Presidente, o Estado
de Rondônia e o Estado do Acre não têm problemas
de racionamento. Na época do apagão, aquela foi uma
das poucas regiões do Brasil que não teve problema.
Vamos supor que se interligue o sistema nacional:
Mato Grosso, Rondônia e Acre interligando-se com o
sistema nacional. E, se daqui a três ou quatro anos não
construirmos mais hidroelétricas, se não aumentarmos
a nossa capacidade instalada de geração de energia
elétrica, vir ocorrer novo apagão no Brasil? A térmica
de Porto Velho, que gera energia por meio da queima
de óleo diesel – dizem – será desativada com a interligação do sistema e a não-construção do gasoduto.
Nesse caso, o que seria de Rondônia, o que será
do Acre, se tivermos um apagão no Brasil e o sistema
estiver interligado? Vamos sofrer as conseqüências
como já ocorreu no passado.
Eu teria coragem de dizer desta tribuna hoje que é
muito mais importante para Rondônia e para o Estado
do Acre a construção do gasoduto do que a interligação
do sistema nacional Mato Grosso-Rondônia, porque o
gás é uma energia barata, é uma energia segura. Já
temos a térmica construída. Foram investidos mais de
US$300 milhões para construir a Termonorte, essa térmica que abastece Rondônia e o Acre. E agora, depois
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de tantas delongas, de tanto trabalho, de tanto esforço
para se conseguir a licença ambiental, depois de mais
de cinco anos de luta, de idas e vindas para se conseguir a licença ambiental, a Petrobras diz que não, que
o gasoduto vai ﬁcar muito caro e, por isso, será difícil
construir o gasoduto Urucu-Porto Velho.
Então, faço aqui este apelo para que esse US$1
bilhão, que não será mais investido na Bolívia, por falta
de conﬁabilidade daquele país, seja investido no gasoduto Urucu-Porto Velho e no gasoduto Coari-Manaus,
ou talvez em outros gasodutos do País.
E ﬁco admirado quando o Presidente da Venezuela propõe, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
conjunto com os Presidentes do Brasil, da Argentina
e do Uruguai, a construção de um gasoduto de 8 mil
quilômetros, que vai cortar o Brasil de ponta a ponta e
no qual serão gastos US$20 bilhões. Por que não construir o nosso, que são pouco mais de 400 quilômetros,
que já esperamos há mais de cinco anos?
Concedo um aparte, com muito prazer, ao nobre
Senador Amir Lando, nosso pré-candidato ao Governo
do Estado de Rondônia.
O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Nobre Senador
Valdir Raupp, V. Exª aborda, mais uma vez, um tema
que devemos reviver por dever de ofício. Em verdade,
nobre Senador, é uma questão inconcebível o que está
acontecendo. É algo inacreditável, inexplicável, alguma coisa beirando os meandros do absurdo. Não há
razão alguma para que esse gasoduto não seja construído com celeridade. É evidente que podemos até
aumentar a bitola da tubulação, porque amanhã esse
gás poderá servir a um pólo industrial no Estado de
Rondônia. E o que se percebe? Primeiro, a morosidade extrema, incompreensível, também na liberação da
autorização ambiental; e agora, uma vez concedida a
licença ambiental, a inviabilidade econômica. E V. Exª
diz muito bem que estivemos juntos com o Presidente
da Petrobras e da empresa que tem a concessão para
a construção desse gasoduto. É lastimável, mais uma
vez, que a racionalidade não impere. V. Exª disse bem
que o se gasta só com a conta CCC na Amazônia é
algo em torno de 4,6 bilhões. Ora, isso daria para fazer
vários gasodutos, mas prefere-se gastar isso num ano
e não construir o gasoduto. A irracionalidade, a incompreensão ou alguma força maior, que não podemos
identiﬁcar neste momento, opera contra os interesses
nacionais. Quero parabenizar V. Exª e dar o testemunho
da luta de V. Exª e da nossa luta conjunta com relação
a esse tema. E vamos continuar lutando, vamos continuar reivindicando, porque, como diz o velho ditado,
“água mole em pedra dura tanto bate até que fura”.
Então, só pela repetição, pela insistência, pela perseverança, vamos vencer. Parabenizo V. Exª.
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado,
nobre Senador Amir Lando. Incorporo o seu aparte ao
meu pronunciamento.
Para concluir, Sr. Presidente, queremos a construção do gasoduto. Queremos também a interligação
do sistema. Mas tenho ouvido falar que, se se interligar
o sistema, não sai o gasoduto. Se for para interligar
o sistema e não sair o gasoduto, nós queremos o gasoduto primeiro e depois vamos interligar o sistema.
Queremos a construção das usinas do Madeira, que
vão gerar 7 mil megawatts de energia para o Brasil.
Não é só para o Norte, não é só para Rondônia, não
é só para o Acre: é para o Brasil. De forma, Sr. Presidente, que queremos essa compensação para o Estado de Rondônia.
Dizem que a industrialização, o desenvolvimento
pode depredar o meio ambiente. Ora, o pólo industrial
de Manaus tem mais de 400 indústrias, gerando mais
de 350 mil empregos, e o Amazonas é o Estado mais
conservado do Brasil: possui 98% ainda das ﬂorestas
preservadas.
Se levarmos o gasoduto para Porto Velho, vamos industrializar Porto Velho como foi industrializada
Manaus e vamos preservar o meio ambiente. A previsão do Estado de Rondônia é preservar 70% do meio
ambiente. Não são as obras de grande porte que vão
agredir o meio ambiente em Rondônia e no Estado
do Acre. Nós queremos as grandes obras para gerar
empregos na cidade, para que não haja a corrida da
cidade para o campo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp,
o Sr. Edison Lobão, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra à nobre Senadora Heloísa
Helena. (Pausa.)
V. Exª permuta com o Senador Magno Malta?
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Eu
permuto. Desculpe, Excelência, estou falando sentada. Posso permutar com o Senador Magno Malta e
pronunciar-me depois. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pois não.
Com a palavra o Senador Magno Malta, por permuta com a Senadora Heloísa Helena.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Sr. Presidente, estou inscrito?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª, Senador Gilvam Borges, está regularmente inscrito.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Srª Senadora Heloísa Helena, candidata à Presidência da
República pelo P-SOL, alagoana da gema, a Rede
Gazeta de Televisão, o conglomerado de comunicações
dirigido pelo empresário Carlos Fernando Lindenberg,
o jovem conhecido como “Café” – por isso eu gosto
tanto dele –, em 2006, comemora trinta anos. E ontem
as comemorações começaram, quando a TV Gazeta
mostrou a sua nova logomarca, começando, assim, as
suas comemorações para 2006.
A TV Gazeta e o jornal A Gazeta têm uma importância muito grande na vida do Estado do Espírito
Santo. Nos últimos doze anos, o Espírito Santo esteve
dominado pelo crime organizado, e o jornal A Gazeta
e a TV Gazeta prestaram um grande serviço ao nosso
Estado, porque, em nenhum momento, essa televisão,
esse jornal, as rádios se curvaram à força imposta, aos
desmandos e ao instinto criminoso do crime organizado
no Espírito Santo. Por isso, de certa forma, Sr. Presidente, sou compungido a fazer este registro nesta sessão,
parabenizando a Rede Gazeta pela nova logomarca e
pelos trinta anos. As comemorações acontecerão no
ano de 2006. Parabéns ao Café, a toda a sua família,
ao Lindenberg, aos proﬁssionais de rádio, televisão e
jornal, do motorista ao jornalista; do principiante ao
mais antigo, que fazem parte desse conglomerado
que presta um grande serviço, dos mais importantes,
à sociedade capixaba.
Sr. Presidente, a Universidade Federal do meu
Estado, a Ufes, na próxima sexta-feira, completa 52
anos. Quero abraçar o corpo docente e o corpo discente, parabenizando, assim, àqueles que têm prestigiado
o Estado do Espírito Santo e o Brasil, porque muitos
são os alunos que para lá migram para disputarem
uma vaga na universidade e serem contemplados com
a capacidade e a qualidade da Universidade Federal
do Espírito Santo.
Meu abraço a todos e meus parabéns à Ufes,
tão bem dirigida pelo Reitor Dr. Rubens Rasseli, nosso querido Rubinho.
Sr. Presidente, eu gostaria, ainda, de usar o meu
tempo para falar um pouco da Varig.
Senadora Heloísa Helena, eu faço coro com aqueles que estão formando um anel em volta dessa companhia, Senadores e Deputados Federais, no sentido
de ajudar o Governo a reﬂetir sobre a necessidade de
salvar essa empresa.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso fez
o Proer para salvar os bancos. Houve muita crítica
naqueles dias, mas S. Exª entendeu ser necessário
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oxigenar os bancos porque fazem parte da sociedade
de um país, e no nosso não é diferente.
A Lufthansa, a TAP, a Iberia, Sr. Presidente, são
bandeiras de países. O Brasil não tem uma bandeira.
A defesa que estou fazendo aqui seria a mesma
para qualquer outra companhia importante para este
País. Para tanto, há um coro que tem se multiplicado
todos os dias no sentido de que haja uma solução a
partir do Governo Federal. E parece que a sociedade
brasileira começa a entender e vem tendo uma reação diferenciada.
Sr. Presidente, tenho conversado com funcionários da Varig. Esta semana, conversei com funcionários que têm 25 anos, 30 anos de empresa, Senadora
Heloísa Helena. Se essa empresa de fato quebrar,
essas pessoas não têm nem como receber os seus
direitos. Se bem que existe uma proposta – a melhor
que existe – de os próprios funcionários assumirem a
companhia, Senador João Batista Motta. É importante
que haja sensibilidade do Governo para este momento. Os pilotos qualiﬁcados que fazem vôo internacional
certamente terão mercado de trabalho rapidamente.
Mas, para quem ﬁcará essa fatia de mercado, principalmente de mercado internacional?
Nos Estados Unidos, há entre 10 e 15 companhias
aéreas. Se desaparecer uma, Senador João Batista
Motta, não fará falta. Com o desaparecimento da Varig, deixarão de existir milhares de empregos, desde
aqueles da limpeza até os de carregadores de mala,
de motoristas de tratores, do pessoal da sinalização ou
da comissaria. Haverá demissão em massa. Jogaremos essas pessoas, na sua grande maioria acima de
40 anos, fora do mercado de trabalho, e sem inserção
no mercado de trabalho.
Por isso, faço um pronunciamento no sentido de
que nos juntemos não somente em uma fala da tribuna, Senador Mozarildo Cavalcanti, que assume a
Presidência deste Senado nesta tarde.
Esperamos, de fato, que o Presidente Lula, em
sua volta, traga-nos na bagagem uma solução, Senador João Batista Motta, com relação à bravata do Sr.
Evo Morales. Esse rapaz está brincando com fogo. A
bravata do Hugo Chávez ainda tem sustentação porque
ele tem petróleo, uma grande empresa estatal, mas
o outro não tem nada para sustentar suas bravatas.
No momento em que essas pessoas que hoje batem
palmas começarem a experimentar a demissão, irão
para as ruas e pedirão a cabeça dele.
Faz sentido a fala do Presidente da Petrobras. Se
temos como resolver o nosso problema em quatro anos,
investindo na Bacia de Santos, por exemplo, para sermos auto-suﬁcientes em gás, devemos realmente fazer
uma negociação civilizada neste momento, investir esse
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dinheiro aqui no Brasil, para que, daqui a quatro anos,
deixemos o Sr. Evo Morales resolver o seu problema a
partir do tom da bravata que fez com o Brasil.
Acho que tudo que é combinado não é caro. Ele
veio aqui e fez duas conversas diferentes. Se ele fez
essa conversa lá, em discurso, e prometeu na sua campanha, ele tem de cumprir. Agora, a conversa que ele
fez aqui foi diferente, Senador Motta. A conversa do Evo
Morales aqui foi diferente. E aí, Senador Amir Lando,
depois da auto-suﬁciência – segundo a Petrobras, isso
ocorrerá em quatro ou cinco anos, fazendo-se esses
investimentos –, vamos ver que um país tão pobre, com
uma bravata dessa natureza, não tem condição de atrair
o capital estrangeiro. Os empresários não querem, os
que estão lá morrem de medo, e eu não sei aonde o
Presidente Evo Morales quer chegar.
Ouço o Senador Amir Lando.
O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Nobre Senador, parabenizo V. Exª sobretudo quando se refere à
questão da Varig, que é um símbolo nacional. Quero
dizer, neste momento em que V. Exª se refere à questão do gás, que não há planejamento no País. Essa
era uma questão para ser equacionada desde muito
tempo. V. Exª tem toda a razão. Quanto às bravatas,
a esses momentos de ousadia política, não vou entrar no mérito, porque é uma questão soberana, mas
quero dizer que essa questão do gasoduto foi um investimento de risco realmente, porque a instabilidade
política da Bolívia é conhecida. Há uma história. Eu
tinha, inclusive, o número de presidentes ao longo da
história da independência da Bolívia. É realmente uma
instabilidade permanente. É importante dizer que esses investimentos já foram feitos há certo tempo, há
alguns anos, não foram investimentos recentes. Então,
o País assumiu esse risco, e agora temos que buscar
uma solução negociada. Entendo, como diz V. Exª, que
o que é acertado não é caro. Chegou o momento de
se buscar uma solução negociada, de bom senso. É
preciso tirar um pouco uma certa emoção que domina essa questão. Não foi um erro momentâneo, atual,
é um erro que, há alguns anos, o País cometeu, mas
ninguém comete um erro porque quer; imaginava-se
que haveria uma estabilidade. Por isso, quero dizer a
V. Exª que chegou a hora de entrar o diálogo, o esforço
imenso do Itamaraty. Entendo que também este país
vizinho saberá compreender que a negociação é a
melhor saída. Não será uma atitude unilateral que vai
resolver, nem para o lado brasileiro nem para o lado
boliviano. V. Exª tem razão quando diz que o importante é buscar esse entendimento, o consenso, porque
só assim se resolvem os problemas entre as nações.
Espero que haja a racionalidade necessária, e vamos
extrair um pouco a emoção desse caso para se bus-
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car uma política de resultados, uma política prática
que, com absoluta certeza, será boa para a Bolívia e
para o Brasil.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Incorporo o aparte de V. Exª ao meu pronunciamento.
Certamente V. Exª o enriquece com sua fala sempre
abalizada, Senador Amir Lando. Muito obrigado.
Senadora Heloísa Helena, que é candidata à
Presidência da República, Senador Gilvam, no dia
29, fui aos Estados Unidos para assistir à luta do meu
amigo Popó. Senador Suplicy, digo a V. Exª, que foi
lutador de boxe na juventude, que não fui em missão
oﬁcial, não fui como Senador. Comuniquei à Casa que
estava saindo do País. Fui à luta – o cidadão Magno
Malta –, como amigo de Popó, com minhas próprias
posses. Tenho feito isso todas as vezes em que Popó
faz essas lutas.
Senador Gilvam Borges, não somos o México,
nem Cuba, nem os Estados Unidos, que têm tradição.
O boxe, para eles, é como o futebol para nós. Somos
o País do futebol, Senador Heloísa Helena. Romário
ser o primeiro do mundo, assim como Rivaldo, não é
novidade nenhuma para nós. Roberto Carlos foi o segundo do mundo. Ronaldinho Gaúcho foi duas vezes
e será três ou quatro. Daqui a pouco serão Robinho,
Diego. Vão nascer Ronaldinhos a rodo. Somos o País
do futebol. No entanto, temos no Brasil, um país sem
tradição nenhuma no boxe, o tetracampeão de boxe
do mundo: Acelino Popó de Freitas.
Popó foi um menino pobre, da Baixa de Quintas.
Está com 29 anos. Até os 23 anos dormia no chão.
Foi bem criado pela Dona Zuleica. Tinha tudo para ser
bandido, mas aquela mãe pobre soube criar aqueles
meninos, tornando-se referência para todos, para Cláudio, para Paulinho, para Teem, Tintim.
Senadora Heloísa Helena, o que mais me intriga é que temos o tetracampeão de boxe do mundo. É
considerado o pugilista mais carismático. Nessa luta,
Senador João Batista Motta, o Zahir, que lutou com
Popó, é considerado rei. Entrou de coroa no ringue,
com bata de rei, com todo o aparato de rei, porque o
mundo do boxe, nos Estados Unidos, queria construir
um novo ídolo, o que não tem conseguido depois de
Mike Tyson. Um rapaz de 26 anos – Popó tem 29 –,
com 17 lutas, 17 nocautes. Popó entrou vestido com
um calção com um desenho da bandeira brasileira e
uma blusa com desenho da bandeira brasileira.
Como o pugilista brasileiro não era o dono da
casa, os comentaristas – eu assistia à transmissão da
HBO, antes da luta – mostravam a história do Zahir,
desde a infância, mas de Popó eles só mostravam,
Senador Gilvam, a última luta com Corrales, quando
Popó caiu. Apenas aquelas imagens. Discriminação
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e desrespeito há no mundo inteiro. Era para mostrarem a mesma imagem, a do menino pobre, da Baixa
de Quintas, do Brasil, um país sem tradição, que veio
para os Estados Unidos e conquistou títulos.
Senadora Heloísa Helena, eu estava no apartamento com Popó antes da luta. Lemos a Bíblia, oramos, falamos com Deus, todos nós ali: o Oscar, seu
treinador; o Ulysses, que é do Pará; e toda a equipe de Popó. Fui para lá como torcedor, com a minha
bandeira. Algumas pessoas mandaram e-mail dizendo
que viram alguém parecido comigo lá na torcida. Era
eu mesmo, com a bandeira, de blusa amarela, gritando eufórico, porque o sentimento nativista que existe
dentro de mim é muito grande, o sentimento de amor
à minha Pátria é grande.
Porém, eu gostaria de ter visto Popó subir ao ringue com o patrocínio do Brasil, Senador Gilvam Borges. Os rapazes que jogam futebol de areia aqui têm
patrocínio – tenho todo o respeito por eles, este é o
país do futebol –, os jogadores de vôlei o têm, todos o
têm, menos o tetracampeão mundial de boxe.
Senadora Heloísa Helena, a torcida do americano eram os seus promotores, a imprensa, o pessoal
do mundo do boxe, mas o povo inteiro gritava, quando
Popó entrou, “Popô, Popô, Popô” – os americanos não
falam Popó, falam Popô. Foi uma cena de fazer chorar
qualquer brasileiro.
Alguns diziam que ele era o azarão, sendo que
ele era o tricampeão mundial. Vejam o que Popó viveu
nesses dias nos Estados Unidos.
Senador Gilvam Borges, a luta durou doze rounds. O outro lutador era duro e boxeou sujo. Senador
Eduardo Suplicy – V. Exª agora conhece a linguagem
do boxe –, ele fez clinch até nas pernas do Popó. Ele
agarrou Popó e o jogou no chão, como se fosse luta
livre. Fez isso três ou quatro vezes. E Popó terminou o
décimo segundo round em pé, sem nem sentar.
Quando se está sentado no meio do povo, não
se ouve nada, porque os lutadores estão em cima.
No entanto, a televisão também ﬁca em cima. Então,
hoje, alguém me falou que viu, pela RedeTV!, que foi a
emissora que retransmitiu a luta no Brasil – aliás, parabéns ao pessoal da RedeTV! pela retransmissão –,
que, quando Popó sentava no ringue e o Oscar falava
com ele, dando-lhe forças, porque a luta estava muito
suja e Popó tomou uma cabeçada no primeiro round,
Popó batia no peito e dizia assim: “Me deixa. Sou brasileiro e sou homem”. Foi, então, para os doze rounds.
E Popó, ao ﬁnal daquela luta, sagrou-se tetracampeão
mundial de Boxe.
Neste ano, há dois eventos importantes mundiais:
o título do Popó e a Seleção Brasileira na Copa. O tetra de Popó já veio.
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Concedo um aparte, consecutivamente, aos Senadores Eduardo Suplicy, Arthur Virgílio e Heloísa
Helena.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Magno Malta, em primeiro lugar, sou testemunha
de que, de há muito, V. Exª tem procurado dar força ao
pugilista Popó. Inclusive, no ano passado, o pugilista
participou de uma luta na Bahia e V. Exª muito insistiu
que eu pudesse também assistir à luta. Tive muita vontade de fazê-lo, mas não me foi possível em face de
outro compromisso que tive naquele dia. V. Exª até me
convidou para irmos aos Estados Unidos, mas tive um
compromisso em um local bem mais longe, em Colombo, no Sri Lanka. Como viajei, não pude acompanhar o
evento nem mesmo pela RedeTV! – que cumprimento
por ter exibido essa extraordinária vitória. Ainda bem
que V. Exª estava ali para testemunhar a luta e relatar a
nós, Senadores, quão belo foi o desempenho do Popó,
com essa energia, essa vontade, essa determinação
incrível, diante da diversidade e dos clinches, nem sempre legais, que o adversário usou para enfrentá-lo. V.
Exª aqui dá um testemunho dessa garra extraordinária de um brasileiro que merece a nossa homenagem.
Apoio integralmente o apelo de V. Exª...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...para
que empresas privadas e públicas possam patrocinálo – talvez a Petrobras ou o Banco do Brasil. Obviamente, tal patrocínio teria o apoio do povo brasileiro
na hora em que seguirem a sugestão de V. Exª, a qual
aqui abraço e apoio. Meus parabéns também ao Popó.
Senador Magno Malta, quem sabe na próxima estejamos juntos ali? Mas falta também completarmos um
compromisso que o Popó disse que terá com V. Exª,
a Senadora Heloísa Helena e eu próprio para fazermos um dia luvas com o Popó. A Senadora Heloísa
Helena, que sabe de muitas lutas, também disse que
quer participar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Aliás,
ﬁlho de pobre já nasce lutando.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Esse
compromisso tenho com V. Exª, o Popó e a Senadora
Heloísa Helena. Nós quatro estaremos fazendo luvas
um dia desses – quem sabe na primeira visita do Popó
a Brasília?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Quero
fazer luvas com V. Exª. Estou preparado. E o Senador
Arthur Virgílio, que é faixa preta de jiu-jítsu, também
vai estar conosco.
Obrigado pelo seu aparte, Senador Suplicy.
Quero ainda dizer que o Presidente Lula – neste
ponto, temos que louvá-lo – não tinha conhecimento de
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que Popó não tinha patrocínio e determinou providências ao Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz – que é
do interior da Bahia, da mesma cidade, como eu. Mas
quero fazer um protesto, Senador Gilvam: 90% das verbas do Ministério do Esporte, com Agnelo, ﬁcaram em
Brasília – nada contra o povo de Brasília – e 10% ele
dividiu com o Brasil. Ele não tomou conhecimento...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – ... ele
usou a imagem de Popó, por três vezes, para fazer coletiva, prometendo a Popó patrocínio, o qual nunca se
deu. E presenciei uma fala do Presidente Lula com ele,
determinando – ele não sabia –, não tão-somente para
Popó, mas também para Sertão, que é um outro brasileiro, de Cruz das Almas, na Bahia, campeão mundial
dos penas – é que baiano não nasce; estréia! O Brasil
tem dois campeões mundiais de boxe. E Sertão luta dia
13, agora, Senador Arthur Virgílio, fazendo a defesa do
seu título, em Boston, nos Estados Unidos.
Fico impressionado, porque foi criado um centro de treinamento de boxe em Manaus, e o Ministro Agnelo trouxe professores cubanos para cá. Com
tantos professores aqui... Os irmãos de Popó mesmo
são todos professores. E eles nem sabem disso! Cito
também o Sevílio, ali em São Caetano, no Estado de
São Paulo, que é amigo do Senador Suplicy. Estamos
cheios de professores, e ninguém sabe disso. O Ministro foi buscar professores em Cuba, não sei com
que interesse. Nós respeitamos os técnicos cubanos,
respeitamos a inﬂuência de Cuba no boxe brasileiro,
mas, infelizmente, o Agnelo não está mais no Ministério
para poder se defender. Eu precisava falar isso porque
presenciei uma fala do Presidente dando ordens a ele,
que foi se embora como se nada acontecesse, como
se não tivesse interesse.
Foi montado aqui em Brasília um centro de treinamento de boxe. Eu soube que esse ele ajudou,
porque está em Brasília. Tenho todo o respeito pelo
povo de Brasília, mas estou falando de uma questão
nacional.
O Sertão não tem patrocínio, Senador. Peço a V.
Exª, que é de São Paulo, que ajude a conseguir um patrocínio para o Sertão. Ele é campeão mundial dos...
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Senador Magno Malta, eu gostaria de contar
com sua colaboração, pois já prorroguei por cinco vezes e está aqui querendo falar o Senador Amir Lando,
que está inscrito e pode perder o avião.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
também apóio...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Já
encerro.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio e depois
a Senadora Heloísa Helena.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Serei muito
breve, Senador Magno Malta. Eu até gostaria de ter
ido com V. Exª para assistir à luta do nosso Popó, mas
eu tinha um evento, que é o Jungle Fight, organizado
pelo Wallid Ismail, na minha terra. É um evento de artes marciais misturadas, o mixed martial arts, que já
ganha renome internacional, pois é transmitido para
65 países. Sou também amigo e admirador do Popó.
Vejo nele um dos maiores pugilistas, ressalvada a diferença de peso, da atualidade. É pegador – tem uma
pegada acima do peso dele – e, ao mesmo tempo, alguém experiente, que não joga tudo mais no ímpeto,
como antigamente. Para alguns dá a impressão até de
decadência; para outros, mais enfronhados na arte do
boxe, dá exatamente a idéia do homem maduro, que
não gasta a energia à toa, que sabe exatamente a
hora de tentar o nocaute, embora tente o tempo todo, e
sabe quando é que luta para conquistar aqueles pontos
essenciais para lhe garantirem os sucessivos títulos
que tem obtido. Ele é um campeão. E V. Exª lembrou a
tempo do Sertão, de quem eu iria falar. Teve uma vida
difícil como a de Popó, menino pobre, menino lutador,
que tem toda aquela ﬁbra do brasileiro. E o Brasil não
é uma escola de boxe; Cuba é uma escola de boxe,
assim como a Argentina e o México, escolas fantásticas. Trinidad e Tobago, aquele pequeno país, é uma
escola de boxe fantástica; o Brasil, não. O Brasil tem
uma tradição no jiu-jitsu, o melhor do mundo, e é uma
potência em judô. O Brasil é, enﬁm, imbatível nas artes marciais misturadas. Agora é que ele começa a se
destacar, depois de Éder Jofre, depois de...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Servílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Mas tem
um outro campeão. Hoje ele é treinador... Meu Deus,
é um pecado não me lembrar do seu nome. Mas o
Brasil me parece agora estar realmente começando
a forjar campeões, incentivando de baixo para cima.
Devo dizer até que estou com saudade da coluna do
Eduardo Ohata, da Folha de S.Paulo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – O
Ohata estava lá.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Parou de
escrever... Não sei onde ele está escrevendo... Eu sinto muita falta dele.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Não,
ele está na Folha. Ele estava na luta de Popó.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Não está
na Folha, porque ele escrevia às sextas...
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – As
matérias foram feitas por ele.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Deve estar com algum site, alguma coisa. Eu gostaria até
de saber...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Quero
parabenizar também o Estadão e a Folha. Os dois
jornais estavam lá.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Estavam
lá. Está bem! Muito obrigado e parabéns por lembrar
esse herói brasileiro.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Um
aparte à Senadora Heloísa Helena, bem rapidinho.
Para eu encerrar, Senador Motta.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Não entendo de luta o suﬁciente. Para mim, ﬁca difícil fazer um aparte quando ﬁcam vocês três dialogando
sobre ganchos e outras coisas mais. Apenas quero
saudar o menino do povo chamado Popó. Eu sei que
ele chegou aonde chegou por bênção de Deus e
também porque a vida, enigmática, acabou abrindo
uma brecha para que ele passasse, até porque Deus
ama poderosa e igualmente todas as suas crianças
e seus jovens e, portanto, não escolheria apenas
uma ou outra. Mas eu espero que ele possa fazer o
melhor com o que Deus e a resistência pessoal lhe
deram. Há um livro muito bonito que eu acho que
todas as pessoas deveriam ler: Menina de Ouro.
Uma das histórias do livro virou o ﬁlme Menina de
Ouro. Esse livro traz histórias melancólicas, tristes,
do mundo do boxe. O autor, F. X. Toole, um senhor
com setenta e dois anos, até resistiu ao ﬁlme, porque
não queria que Hollywood o ﬁzesse. Ele não queria
autorizar Hollywood, com todo show e espetáculo, a
usar uma de suas histórias, tão tristes, melancólicas,
de tantas vitórias e derrotas, sobre o mundo do boxe.
Esse livro, Menina de Ouro, que traz a história que
inspirou o ﬁlme, tem uma passagem em que uma das
pessoas dizia que cada ser humano tem um número
de lutas dentro de si e que, como nunca sabemos
qual foi a primeira e nem qual será a última, por via
das dúvidas, devemos nos proteger sempre. Então,
espero que se proteja sempre o nosso querido Popó,
o menino do povo, um guerreiro, um lutador, abençoado por Deus. Queríamos nós que todas as crianças
pudessem ter a chance de ser um boxeador, como
o Sertão e como o Popó. Imaginem se os ﬁlhos do
povo pudessem escolher entre ser um cientista ou
um campeão mundial, se a vida possibilitasse que
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nossas crianças e nossos jovens, ao invés de estarem vendendo o corpinho por R$1,99 ou sendo
arrastados para o narcotráﬁco e para a marginalidade como último refúgio, pudessem ser os campões
mundiais do boxe do futuro, um cientista brilhante ou
tudo aquilo que todas as crianças e jovens podem
ser. Portanto, quero parabenizar o pronunciamento
de V. Exª, abraçar carinhosamente o nosso querido
Popó e desejar que ele se proteja sempre.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Muito obrigado.
Senador João Batista Motta, incorporo todos
os apartes ao meu pronunciamento.
Aquela foi uma noite do Brasil. Naquela noite
lutou Luciano Olho de Tigre, de Salvador, um menino
da Assembléia de Deus, que venceu o americano
por nocaute. Depois lutou Binho de Jesus, um capixaba, menino da minha instituição, Senador Motta.
Ele tem 47 lutas como amador e 7 como proﬁssional.
Na sua primeira luta nos Estados Unidos, venceu por
nocaute no segundo round.
Na minha instituição, tenho a Academia Popó
Mão de Pedra, cheia de crianças treinando para o
futuro, de pequenos campeões, que em breve estarão dando muitas alegrias para todos nós.
Popó, um beijo para você, para a Eliana, para
a Dona Zuleica, para toda a família. Você é o nosso
orgulho, campeão!
Durante o discurso do Sr. Magno Malta,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Batista Motta.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Com a palavra o Senador Amir Lando, em
substituição à Senadora Heloísa Helena.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Eu gostaria de fazer um adendo ao seu pronunciamento, se me permite, Senador Magno Malta. V.
Exª disse que não temos tradição no boxe, mas devemos, certamente, fazer menção...
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Senador Eduardo Suplicy, há um orador na
tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– ... fazer menção ao campeão Éder Jofre, que não
foi mencionado, e V. Exª sabe que ele merece.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – É o
nosso peso-galo.
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O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, quero, inicialmente,
agradecer à Senadora Heloísa Helena por permitir
que eu faça um pronunciamento breve, até paroquial,
eu diria. Trata-se de assunto urgente sobre notícias
que acabo de receber do Estado de Rondônia.
O movimento dos caminhoneiros reclama contra o baixo preço do transporte de grãos no Cone
Sul e no sul de Mato Grosso e, por outro lado, o
Grito do Campo é um grito de todos os produtores
do Cone Sul.
Sr. Presidente, vivemos uma situação de calamidade. A economia de Rondônia encontra-se deteriorada, seja no setor madeireiro, que, por uma série
de injunções, hoje não dispõe de matéria-prima, porque há vetos, há demora na solução e na aprovação
dos planos de manejo e, conseqüentemente, não
há como extrair mais as matérias-primas que são
as essências vegetais para a indústria madeireira.
São oito mil desempregados, como eu já disse em
outro pronunciamento.
É uma situação caótica. Mães-de-família e crianças com fome lançam esse grito de desespero para
todo o Brasil e para o Estado de Rondônia. É preciso
dar urgência na solução e na retomada da autorização dos planos de manejo para que essa indústria
tão importante não ﬁque paralisada e, posso dizer,
em situação deprimente.
Por outro lado, Sr. Presidente, os produtores
de grãos dos Municípios do Cone Sul de Rondônia
(Vilhena, Cerejeiras, Cabixi, Chupinguaia e Corumbiara) deixam de colher a safra que a natureza propiciou. Eles tiveram o trabalho de lançar o grão ao
solo, de preparar a terra e de colocar adubo, e hoje
não têm condições sequer de fazer a colheita. Em
primeiro lugar, pela péssima condição das estradas;
as carretas de soja ou de arroz estão sendo puxadas por tratores. Imagine V. Exª o que é isto: os atoleiros perseguem o nosso Estado, não apenas nas
estradas ditas de chão, mas também em rodovias
que eram asfaltadas, e hoje, em trechos de um quilômetro, de dois quilômetros, existem atoleiros que
precisam ser superados com o concurso de tratores
que puxam as carretas.
Sr. Presidente, há um desânimo muito grande
por parte dos produtores de grãos do Estado de
Rondônia, onde existe um dos maiores índices de
produtividade. Realmente, as terras são ótimas, a
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tecnologia disponível é de primeira linhagem, mas
o que resta aos produtores é realizar esse “grito do
campo”, esse grito que vem de mentes permeadas
pelo desespero, pelo pavor de perder tudo o que têm.
Por isso, pedem socorro ao Brasil, pedem socorro
ao Senado Federal, aos representantes de Rondônia, em uma pauta de reivindicações que começa
por uma revisão da política cambial. Com o atual
valor do dólar e os insumos adquiridos a uma taxa
bem superior, não há dúvida de que a taxa cambial
anterior fez com que os agricultores perdessem a
sua capacidade de produzir e, sobretudo, de obter
ganhos na produção.
Sr. Presidente, é necessário também o Governo Federal promover uma política agrícola capaz de
dar seqüência e conseqüência à produção agrícola.
E o que é mais grave: poderíamos aqui prosseguir,
mas, hoje, todos reclamam é pela renegociação da
dívida dos agricultores, por dez anos, com dois anos
de carência. Só assim, poderão retomar suas atividades produtivas.
Devo dizer que já ﬁzemos, em termos de bancada – e destaco o papel da Deputada Marinha
Raupp e do Senador Valdir Raupp –, uma série de
incursões junto ao Banco do Brasil, que se dispôs
a renegociar as dívidas pelo prazo de cinco anos, o
que é insuﬁciente.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Vou concluir, Sr. Presidente.
Gostaria apenas de deixar claro aqui que essa
revisão precisa ser de 10 anos.
Por outro lado, o arroz, assim como a soja,
está com preço abaixo da produção. Por isso, uma
boniﬁcação de R$7,00 por saca, que já está sendo
promovida em alguns Estados da Federação, como
Mato Grosso, deve ser estendida ao Estado de Rondônia, conforme promessa preliminar do próprio Ministro da Agricultura.
Por tudo isso e na impossibilidade de fazer um
discurso maior, não poderia deixar de registrar o protesto que hoje interdita a rodovia, mas que não é a
solução. A solução é acudir o desespero, as necessidades prementes dos produtores. É preciso alongar
o prazo de pagamento das dívidas e estipular um
preço mínimo da produção.
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O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Amir Lando, se o Presidente conceder mais um minuto?
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Com muito prazer, nobre Senador Valdir Raupp. Mas antes
gostaria de dizer que tudo isso se faz necessário
porque, caso contrário, haverá o desespero, e, com
o desespero, a situação de não mais se plantar em
nosso Estado de Rondônia.
Ouço V. Exª, nobre Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Parabenizo
V. Exª, Senador Amir Lando. V. Exª tem percorrido
todo o Estado de Rondônia nos últimos dias e tem
acolhido as reivindicações dos produtores de Vilhena, de Cerejeiras, Colorado, Corumbiara, Cabixi, Pimenta. Todo o Estado vive uma situação lastimável
com os preços dos produtos. Para não tomar muito
tempo, gostaria apenas de parabenizar V. Exª por
esse esforço concentrado que tem feito, juntamente com a Deputada Marinha Raupp. Nós também
temos ajudado...
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Com V.
Exª também.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Sobretudo
V. Exª, que tem se preocupado com a situação dos
produtores de Rondônia e, por que não dizer, com
os produtores do Brasil. Parabéns.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presidente, para encerrar, peço a transcrição da Carta-Aberta à Sociedade e Setor Produtivo do Estado
de Rondônia – Movimento “O Grito do Campo”; da
carta-aberta dos caminhoneiros, “Amigos Caminhoneiros”; e também do Movimento “O Grito do Campo”,
endereçada a todas as autoridades federais.
E digo a Rondônia que nós estamos presentes,
respondendo às demandas legítimas, e, sobretudo,
hipotecando a nossa solidariedade e as nossas ações
no sentido de resgatar a agricultura desse Estado
tão promissor, que hoje se vê em uma situação realmente desesperadora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR AMIR LANDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
CARTA ABERTA À SOCIEDADE E SETOR
PRODUTIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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MOVIMENTO “O GRITO DO CAMPO”
Nos últimos anos, houve uma degeneração
completa das bases de sustentação da economia
do Estado de Rondônia, fazendo com que haja um
completo comprometimento da estrutura econômica
e social de nossos municípios, como o desmantelamento da área madeireira, comprometimento da
pecuária, enfrentamento de sérios problemas de
insolvência na agricultura, principalmente nas culturas de soja, milho e arroz, e o descaso total com
o setor de transportes.
Somente nos Municípios do Cone Sul de Rondônia (Vilhena, Cerejeiras, Cabixi, Chopinguaia e
Corumbiara), deixaram de ser colhidos nesta safra,
algo em torno de um milhão e seiscentas mil sacas
de soja, o que, junto com um déﬁcit operacional e ﬁnanceiro das safras 2003/2004 e 2004/2005, acumula
um prejuízo da ordem de 96 milhões de reais. Defasagem esta provocada pela desvalorização cambial
de 45% nos últimos dois anos, altas taxas de juros,
problemas climáticos, aumento dos custos de produção (óleo diesel, fertilizantes e defensivos) e alta
vulnerabilidade no controle da ferrugem asiática.
Assim, nós, produtores rurais, representantes do comércio, sindicatos rurais, Cooperativa de
Transportares e Prestadores de Serviços, em linha
com movimentos similares de municípios do Estado
de Mato Grosso, vimos externar algumas considerações na busca de alternativas, tais como as seguintes reivindicações:
1 – revisão da política cambial, altamente desfavorável a todo setor produtivo, bem como redução
das altas taxas de juros impostas;
2 – renegociação de todas as dívidas oriundas
da agricultura, por prazos e carência compatíveis
com a capacidade de pagamento;
3 – revisão imediata dos preços do óleo diesel,
por ser um dos insumos que mais onera o setor primário e o de transportes;
4 – disponibilização por parte do Governo Federal de recursos para pagamento de Dívidas/CPR,
contraídas junto a Empresas Privadas e Multinacionais;
5 – entendemos que o produtor deve priorizar
os pagamentos junto às Empresas locais, fundamentais para a manutenção e viabilidade de seu
empreendimento, bem como a continuidade do dia
a dia na comunidade;
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6 – exigência de uma postura séria do Governo Federal para discussão e criação e uma política
agrícola com planejamento de longo prazo, para não
vermos ano após ano movimentos deste gênero;
7 – liberação imediata, já para a próxima safra,
da importação de produtos agroquímicos genéricos
para a agricultura, pois o Governo passado já fez
isso com a saúde humana.
De forma consciente, é que estamos apresentando propostas e soluções, apontando as causas
que nos levaram a este momento de incertezas e
pedindo aqui a compreensão e apoio da sociedade
produtiva e da comunidade como um todo.
“Quando a agricultura prospera, todas as outras
artes ﬂorescem com Ela”
REIVINDICAÇÕES
– polícia cambial diferenciada para exportação;
– renegociação de todas as dívidas oriundas
da agricultura, por dez anos, com dois anos de carência;
– recursos especiais do Governo Federal para
pagamento de dívidas contraídas junto a empresas
de insumos e multinacionais;
– revisão dos preços do óleo diesel, pois 55%
de seu valor são impostos;
– declaração por parte do Governo/Ministério da Agricultura, de que a ferrugem asiática virou
epidemia nacional, disponibilizando fungicidas para
seu controle;
– estabelecer mecanismos para garantia de preço mínimo dos produtos agrícolas, garantido renda
mínima, conforme preceito constitucional;
– regulamentar o seguro agrícola;
– regulamentação da importação dos genéricos
de defensivos agrícolas;
– recurso de AGF para todo o excedente da
produção;
– disponibilizar recursos para a agricultura com
juros estabelecidos pelo MCR – Manual de Crédito
Rural;
– melhoria da logística de exportação de produtos agrícolas.
AMIGO CAMINHONEIRO
Você continua transportando grãos e insumos
pelo mesmo valor nos últimos três anos.
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Os insumos dos transportadores continuam subindo de preço (diesel, pneus, peças, oﬁcina, etc.).
As empresas de transporte continuam sobrevivendo porque aumentaram o tamanho do “caixote”
e dividiu os prejuízos com o condutor (diminuindo
a comissão de frete), e você a esperar melhoras
para o frete.
Mas agora chegou ao limite de sobrevivência
também para você, pois precisou diminuir a velocidade da viagem para economizar, fazendo você dirigir
mais horas por dia para manter o mesmo número
de viagens por mês.
Talvez você pense que o frete baixo seja culpa do agricultor, não é, quando o mercado paga o
valor real pelos produtos agrícolas o frete vai para
um valor justo.
Vejamos um exemplo simples:
Há três anos passados descontavam do produtor de soja, saída Porto Velho, 58 Dólares por tonelada para despesas de exportação (frete, e outras
despesas) com o câmbio da época R$3,00 por dólar
rendia R$174,00 reais por tonelada para as despesas de exportação.
Hoje com o atual câmbio na faixa de R$2,17
por Dólar, para render R$174,00 reais é descontado
do agricultor U$80,00 Dólares por tonelada;
A conta é simples, o serviço para exportação
continua recebendo hoje os mesmos R$174,00 por
tonelada, mesmo com todo o aumento dos custos.
O agricultor está recebendo menos Dólares
por saca de soja, cobrava 58 Dólares à tonelada e
hoje nos descontam 80 Dólares, portanto pagamos
uma diferença maior de 22 Dólares por tonelada
que representa 1,32 dólares por saca, e quem ﬁca
com a diferença.
A empresa compradora não precisa vender
mais dólares para conseguir o mesmo valor em reais,
quem ﬁca com o dinheiro é a ganância do governo
em manter juros altos, uma das maiores cargas tributárias do mundo, estradas ruins uma ineﬁciência
crônica.
Junte-se a nós transportadores você tem a força de parar esse País, e aí junto vamos reivindicar
nossos direitos, trabalhar com decência, com renda
para ter uma vida digna.
COM UNIÃO, PERSEVERANÇA, DEDICAÇÃO
E PACIÊNCIA VAMOS ATINGIR
NOSSOS OBJETIVOS
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MOVIMENTO “O GRITO DO CAMPO”
REIVINDICAÇÕES
– política cambial diferenciada para exportação;
– renegociação de todas as dívidas oriundas
da agricultura, por dez anos, com dois anos de Carência;
– recursos especiais do Governo para pagamento de dívidas contraídas junto a empresas de insumos
e multinacionais;
– revisão dos preços do óleo diesel, pois 55% de
seu valor são impostos;
– declaração por parte do Governo/Ministério
da Agricultura, de que a ferrugem asiática virou epidemia nacional, disponibilizando fungicidas para seu
controle;
– estabelecer mecanismos para garantia de preço mínimo dos produtos agrícolas, garantindo renda
mínima, conforme preceito constitucional;
– regulamentar o seguro agrícola;
– regulamentação da importação dos genéricos
de defensivos agrícolas;
– recursos de AGF para todo o excedente da
produção;
– disponibilizar recursos para a agricultura com
juros estabelecidos pelo MCR – Manual de Crédito
Rural;
– melhoria da logística de exportação de produtos agrícolas;
O Sr. João Batista Motta, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Gilvam Borges.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido, na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador João Batista Motta, por cinco minutos.
O avião aguarda V. Exª, e a Mesa pede celeridade nos pronunciamentos para que possamos concluir
esta sessão com alegria.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
somar minhas palavras às palavras dos Senadores
Magno Malta e Arthur Virgílio e da Senadora Heloísa
Helena, quando elogiaram o nome do grande pugilista Popó. Porém, preﬁro falar de outro pugilista. E vou
falar de um que bate mais do que Popó, de um que
bate no agricultor que está passando fome no interior:
o pugilista Lula, que bate, Senador Magno Malta, em
todos aqueles que produzem.
Vimos, outro dia, mais um Deputado absolvido
na Câmara dos Deputados, mais um “mensalista”. E,
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para surpresa de todos nós, a imprensa ainda publica que eles, do PT, ﬁzeram uma reunião, e decidiram
absolver os “mensaleiros”.
O que está acontecendo neste País, Senadora
Heloisa Helena, é o corruptor absolvendo o corrupto.
Nunca vi isto na minha vida: o corruptor absolvendo o
corrupto! Não houve crime, não há crime.
Senadora Heloisa Helena, passando por uma das
estradas brasileiras, vi um outdoor que mostrava uma
grande lagarta. Na cabeça da lagarta, a fotograﬁa do
Presidente Lula, e embaixo estava escrito: “Esta é a
nova praga da agricultura brasileira”.
De bravata em bravata, ao lado de Evo Morales e
de Hugo Chávez, o País vive um dia-a-dia tenebroso,
terrível, e é o momento por que passamos.
Deixo aqui a minha indignação. Não é possível
que o País possa conviver com tanta desfaçatez.
Para completar o que sofre o homem do campo,
passemos agora às cidades. Ontem, o Brasil inteiro
assistiu a Volkswagen dizer que não pode mais exportar com o câmbio de R$2,00. E nós sabemos que
para uma empresa brasileira obter lucro hoje, o câmbio teria que estar, no mínimo, a R$2,80. Para exportar
sem um centavo de lucro, precisaria estar a R$2,50 ou
R$2,60. Abaixo disso, todos perdem dinheiro. Quem
está ganhando é o produto internacional, importado.
Para esse, é fácil entrar no Brasil e levar o nosso dinheiro para gerar emprego lá fora.
O Presidente Lula não está fazendo isso de graça nem impensadamente. E o caminho que ele está
percorrendo acaba com o homem do interior, leva intranqüilidade ao homem do campo, tira dele toda a
capacidade de trabalho, deixa o agricultor na miséria
e com fome. Paralelamente, o MST também leva a intranqüilidade a esse cidadão, que vive a ameaça de
morrer na miséria.
O Presidente Hugo Chávez tem uma tática; o
Presidente Evo Morales tem outra; o Presidente Lula,
uma terceira tática. Os três se complementam ao empreenderem a mesma política que leva os países à desgraça, sendo incompetentes e praticando roubalheira
com o objetivo de permanecerem no Poder. Essa é a
desgraça que se abateu sobre nossa Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB
– AP) – Comunico aos Senadores inscritos que o
encerramento da sessão se dará após a fala destes
quatro oradores inscritos: Senadora Heloísa Helena,
Senador Arthur Virgílio, Senador Eduardo Suplicy e
Senador Gilvam Borges. (Pausa.)
Vão inverter? Então, concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio. V. Exª dispõe de 5 minutos.
Prorrogo a sessão por mais 25 minutos.
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V. Exª tem a palavra, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO NA
SESSÃO DO DIA 04 DE MAIO DE 2006,
QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena
por cinco minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB
– AP) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com
a licença da Senadora Heloísa Helena e de V. Exª, já
que falamos hoje bastante em esporte, Senador Magno Malta, quero registrar a presença neste plenário de
um dos grandes campeões que o mundo conhece em
artes marciais misturadas, mix de marcials arts, que
é o brasileiro radicado em Brasília, o Marcelo Tigre,
ﬁgura que honra o esporte brasileiro, ídolo no Havaí,
e que tem divulgado de maneira muito honrosa a ﬁbra
do homem brasileiro lá fora.
Obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Senadora Heloísa Helena, só para complementar. Esqueci-me
de citar o Glauber Freitas, que é o Campeão Mundial
2005 de K-1, que é chute e boxe. Quero cumprimentar
o campeão de Brasília que está conosco aqui.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Quero cumprimentá-los também, tal qual V. Exª, Senador Magno Malta, e o Senador Arthur Virgílio.
Certamente, ainda voltarei à tribuna outras vezes
sobre esta polêmica nacional relacionada a Bolívia e
Brasil. É importante deixar claro o que diz a Constituição brasileira; portanto, não é nenhuma concepção
ideológica, programática, embora por alguns seja vista
como lenda ou como instrumento a ser rasgado conforme as medíocres conveniências dos governantes
de plantão.
Diz a Constituição brasileira no seu art. 4º:
Art. 4º A República Federativa do Brasil regese, nas suas relações internacionais, pelos seguintes
princípios:
I – independência nacional;
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II – prevalência dos direitos humanos;
III – autodeterminação dos povos;
IV – não-intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;
VII – solução pacíﬁca dos conﬂitos;
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX – cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade;
X – concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa
do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é evidente que,
em três minutos, vai ser impossível dar conta de um
tema de alta complexidade como este, mas digo isso
para deixar absolutamente claro o que aconteceu
neste embate Brasil-Bolívia. Vou voltar a esta tribuna
para tratar também da irresponsabilidade do Governo
Fernando Henrique em relação a gasoduto e política
de preços, e da irresponsabilidade dos três anos do
Governo Lula em relação a este mesmo tema. Talvez
o Presidente Lula, tão mal-acostumado a patrocinar
traição aos compromissos eleitorais assumidos, não
tenha imaginado que o Presidente da Bolívia ia cumprir
o compromisso de campanha assumido no seu país.
De fato, a eleição da Bolívia se deu num caráter quase
plebiscitário entre quem era contra e quem era a favor
da nacionalização do gás e do petróleo. O Presidente Lula agiu de forma irresponsável e inconseqüente
porque tinha a obrigação de, um dia após a eleição do
Presidente Evo Morales, ir à Bolívia para estabelecer a
rediscussão dos contratos, a repactuação dos preços,
inclusive assumindo o subsídio que se ﬁzesse necessário, visando a não criar problemas para os parques
produtivos brasileiros. Devemos nos perguntar: se no
Brasil uma multinacional estivesse tomando conta de
90% da Amazônia, como iríamos reagir? Qualquer
governo poderia, unilateralmente, em nome do interesse público, romper o contrato. Se no Brasil uma
empresa estrangeira tivesse tomando conta de 90%
da Amazônia, estabelecendo o preço dos recursos
hídricos conforme a deﬁnição da referida empresa, o
Brasil faria a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então o problema não está em o Presidente Evo
Morales cumprir seu compromisso de campanha. O
fato é que o Presidente Lula, mal-acostumando a não
cumprir compromissos de campanha, inconseqüente,
irresponsável, em vez de, no dia seguinte à eleição do
presidente boliviano, ter ido lá com os técnicos da Petrobras e com a mais importante missão diplomática
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brasileira para rediscutir contratos e preços do gás e
buscar alternativas concretas de subsidiar a indústria
nacional para não ser impactada com o aumento de
preços, acabou criando uma polêmica no Brasil todo.
O povo brasileiro, pela inconseqüência, irresponsabilidade e incompetência do Governo, ﬁca com ódio
da Bolívia, pensando que vamos perder o patrimônio
nacional. Deveríamos ter tomado aquilo que manda a
Constituição; a Constituição do Brasil manda respeitar
a autodeterminação dos povos.
A legislação da Bolívia manda rever os contratos
em nome do interesse público. E o Presidente da Bolívia assumiu um compromisso perante o seu eleitorado
numa eleição, volto a dizer, de caráter plebiscitário, e
foi o que aconteceu.
Então, são e-mails e mais e-mails dizendo que
vão tomar conta do patrimônio nacional, que não se
está zelando pelo interesse público. Junto com isso vem
uma concepção da direita decadente, inconseqüente e
quase que cínica para ﬁcar todo o tempo batendo em
relação ao governo boliviano. De fato, não vai acontecer absolutamente nada em relação ao Brasil, ao patrimônio brasileiro e ao interesse público.
É só, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite um aparte?
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Permito, o problema é que...
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB
– AP) – Comunico ao Senador Suplicy que a oradora
já encerrou o seu discurso.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Adoraria dar um aparte a V. Exª, Senador Suplicy, mas
não deixam.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB
– AP) – Convoco V. Exª para assumir a tribuna, o que
lhe permitirá o aparte.
A SRª HELOÍSA HELENA (P–SOL – AL) – Teria
todo o prazer do mundo, pelo carinho, pelo respeito
que tenho ao Senador Suplicy, mas, infelizmente, há
pouco pactuamos o que não deveríamos ter pactuado,
a história de cinco minutos para cada orador. Embora
a sessão já esteja quase se encerrando, deveríamos
ter todo o tempo do mundo para cumprir a nossa obrigação e continuar trabalhando. Aqui, quando foi para
retirar direitos dos trabalhadores, se invadiu a madrugada. Não é o problema de V. Exª. Mas aqui já vi muitas coisas. Como, há poucos instantes, foi pactuado
cinco minutos para cada orador, e ninguém reclamou,
então V. Exª vai acabar tendo a palavra agora como
orador inscrito.
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O SR. EDUARDO SUPLIY (Bloco/PT – SP) – Eu
presidirei a sessão pelo tempo que o Senador Gilvam
Borges falar.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB–AP)
– Cinco minutos, conforme o Regimento, mais a prorrogação de cinco como dei à Senadora Heloísa.
V. Exª, Senadora, encerrou seu pronunciamento.
V. Exª quer mais alguns minutos?
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP)
– Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pedi
pela ordem só para deixar claro que foi algo pactuado,
digamos assim, democraticamente, mas não tem nada
de regimental. Eu já disse várias vezes que não tem
acordo de Líderes que seja maior do que o Regimento.
Após a Ordem do Dia, o orador inscrito ou, no caso,
falando como Líder, tem vinte minutos. Como agora
há pouco eu não reclamei quando V. Exª propôs, então digamos que seja assim: foi feito um acordo, mas,
se outro Senador presidir a Mesa, pode prorrogar a
sessão pelo tempo que entender necessário. Mas regimental não é.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP)
– Senadora Heloísa Helena, comunico a V. Exª que,
se fosse pelo Regimento, a sessão já deveria ter sido
encerrada. Mas como o entendimento dos Parlamentares prevalece, prorrogamos a sessão várias vezes.
É isso que quero comunicar a V. Exª.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB
– AP) – Concedo a palavra a V. Exª pela ordem, por
um minuto.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Só porque quando V. Exª falou do Regimento, falou de cinco minutos.
O que estou repetindo é que o Regimento confere, V.
Exª sabe, todos sabem também, prorrogar a sessão ad
inﬁnitum. Já ﬁcamos aqui até cinco horas da manhã
para retirar direitos dos trabalhadores pobres e fazer
o jogo sujo do Palácio do Planalto. Então é só nesse
sentido. Eu nem poderia reclamar, porque há pouco
todos concordaram com cinco minutos, e eu concordei
também. Agora, regimentalmente, não!
O Sr. Gilvam Borges, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vou prorrogar a sessão pelo tempo neces-
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sário para o Senador Gilvam Borges transmitir a sua
mensagem, com a devida ﬂexibilidade, e convidaria a
Senadora Heloísa Helena para, se puder, presidir em
seguida porque eu, desde o começo da tarde, gostaria muito de fazer uma homenagem ao professor John
Kennedy Galbraith.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Não
tenha dúvida de que haverá alguém presidindo para
V. Exª falar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigado.
Com a palavra o Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu
gostaria de que V. Exª então registrasse os cinco minutos que havia me dado e a prorrogação necessária,
por gentileza, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, meus nobres, queridos e amados
Senadores e Senadoras, realmente a chegada da Rádio
Senado e da TV Senado estimulam e fazem com que
prospere o debate nesta Casa, o que é muito salutar
para o País. Mas quero dizer que saio da discussão da
América Latina, desse grande episódio que envolveu
o País com a Bolívia, a triste e a lamentável ação do
Sr. Morales, um irresponsável que, infelizmente, teve
de, de uma forma brusca e irresponsável, chamar a
atenção. Mas, todos sabemos que essas coisas irão
se arrumar rapidamente, pois a diplomacia está em
curso e, com certeza absoluta, iremos ajustar a política externa, principalmente no nosso continente sulamericano.
Mas como sou bem brasileiro, estamos aqui, na
condição de Senador, para defender os interesses, primeiro, da Nação e, mais ainda, do meu querido Estado
do Amapá, para onde volto o meu pronunciamento, os
meus olhos e as minhas palavras.
Sr. Presidente, chegará amanhã ao Amapá, por
volta das 13 horas, o ilustre Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Importante demais a chegada do
Ministro Paulo Bernardo, porque, muito antes – três
meses atrás – o Presidente Lula assumiu vários compromissos com o Estado do Amapá. Dentre eles, o retorno imediato dos 992 que foram demitidos de forma
injusta. Inclusive, já há um processo concluso no Ministério do Planejamento. Espero que o Ministro Paulo
Bernardo, então, coloque na sua pauta a questão dos
992 – são servidores.
Também há a questão do pagamento também
da Gead – gratiﬁcação dos professores –, já vencida
em todos os tribunais. Que o Ministro, amanhã, no
auditório, anuncie o pagamento da Gead dos professores. Os ex-policiais que também foram demitidos da
Polícia Militar e ainda estão com pendências. E quero
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chamar a atenção do Prefeito João Henrique para se
organizar juntamente com os outros prefeitos, pois há
uma dívida muito grande da União para conosco, os
servidores municipais, antes de 1988, que já deveriam
estar no quadro da União.
Há um processo em que a bancada federal esteve
reunida com o Ministro Paulo Bernardo, onde também
tratamos disso.
Amanhã, portanto, será um dia de festas para o
povo amapaense, principalmente para os servidores
públicos e, acredito, que a agilidade, a eﬁcácia e a forma prática e eﬁciente do Ministro Paulo Bernardo vão
fazer com que ele, com certeza, leve na pasta todos
os processos para, na sua palestra, decidir e resolver
esses problemas que estão pendentes no Ministério
do Planejamento.
Espero que o Governador Waldez Góes, com as
autoridades presentes – lamentavelmente, não vou
poder estar no Estado... Mas quero chamar a atenção
de todos os servidores: você, servidor do Ministério
da Agricultura, por gentileza, dirija-se amanhã, a partir
das 13 horas, para o auditório, servidores municipais,
dirijam-se para lá para prestigiar e receber de forma
gentil e educada o Ministro Paulo Bernardo, ex-policiais da Polícia Militar demitidos injustamente também,
para levar as suas reivindicações junto ao Ministro
Paulo Bernardo.
Portanto, Sr. Presidente, o Amapá amanhã viverá
um grande dia, talvez o dia mais importante dos servidores públicos que foram injustiçados e que necessitam
de uma deﬁnição por parte do Governo Federal.
Na pauta do Ministro, com certeza, deve estar o
anúncio das obras em execução, as ações do Governo
Federal no Estado do Amapá, mas a pasta do Ministro Paulo Bernardo também terá as problemáticas dos
servidores federais. Portanto, repito, amanhã será um
dia maravilhoso. Devemos fazer a grande festa, porque
o Ministro Paulo Bernardo estará lá para oferecer às
autoridades e aos servidores públicos a grande notícia
alvissareira que ele vai levar, pois estamos aguardando
por S. Exª há muito tempo.
Então, Ministro, agradecemos. O Amapá vai estar
em festa amanhã, o Governador vai estar aí, vai preparar um tamuatá, um tucunaré na residência oﬁcial,
vai-lhe servir um bom almoço e amanhã o auditório vai
estar cheio e, por gentileza, ratiﬁque o que o Presidente
Lula se comprometeu no Amapá em discurso.
Sei que vai ser um motivo de alegria para todos
nós. Quero lhe dizer que todos nós do Amapá estamos
com o coração cheio de alegria e de esperança que
esses problemas sejam resolvidos amanhã com uma
canetada que V. Exª vai dar. Sei que não vamos nos
entristecer, pois temos certeza que não será só uma
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daquelas palestras, daqueles discursos técnicos de
explanação. Eu acho que não vamos nos entristecer
não, vamos nos alegrar porque V. Exª faz parte de um
Governo competente, que decide as coisas com rapidez e eﬁciência. O povo do Amapá necessita dessas
decisões, principalmente os servidores públicos.
Amanhã, estaremos em festa, estaremos realmente cheios de esperança, e V. Exª levará boas notícias para o Amapá.
Prefeito João Henrique, Prefeito Marmitão, prefeitos do Amapá de todos os Municípios, por gentileza,
vamos receber o Ministro junto com os servidores, para
eles verem que não existem fantasmas. Servidores da
agricultura que estão em greve há bastante tempo, o
dinheiro já se encontra no Orçamento. Só depende
do Ministro Paulo Bernardo a liberação, amanhã, no
Amapá, para anunciar para o resto do Brasil esta dívida
que existe. Servidores, professores, sindicato, estejam
todos lá, de forma gentil e educada! A Gead já é uma
vitória em todos as instâncias do Judiciário. Vamos
estar lá para receber com alegria e ouvir da boca do
Ministro e ver de seu punho a assinatura, liberando os
recursos e reintegrando os servidores que, de forma
tão covarde e tão humilhante, foram demitidos e não
enquadrados.
Acredito, Sr. Presidente, que a ida do Ministro
Paulo Bernardo levará realmente novo alento aos
servidores públicos federais. Eu acredito muito, sou
muito otimista, acredito que as pessoas podem fazer,
podem resolver. O Ministro tem todas as prerrogativas
para isso, ratiﬁcando o grande discurso feito pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve conosco
lá no Amapá. Com ele estamos votando e estamos
apoiando suas iniciativas, porque o Estado do Amapá espera os resultados das obras estratégicas para
os nossos Municípios e dessas demandas todas dos
nossos servidores.
Vou ﬁcar aqui torcendo em espírito – não vou poder estar lá, pois estarei em outros compromissos. Mas
estou muito alegre. E quero dizer a todos os servidores que eu os quero lá, para receberem, viva voz, do
Ministro do Planejamento e Orçamento, essas notícias
que há tempos estamos aguardando – e aguardando
mesmo, com credibilidade.
Já estou inscrito para, em terceiro lugar, na segunda-feira – se Deus quiser, terei notícias se ele resolveu todas as pendências que temos –, da tribuna,
homenagear e agradecer o Ministro Paulo Bernardo
por ter retornado do nosso querido Estado do Amapá
com muitas decisões tomadas. Ele realmente foi lá para
defender e garantir a palavra do Presidente Lula, que
lá se comprometeu em praça pública e por intermédio
dos meios de comunicação.
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Agradeço a Deus pela saúde, agradeço a Deus
pela oportunidade de estar aqui mais um dia no Congresso Nacional, especiﬁcamente nesta augusta Casa,
o Senado Federal, defendendo os mais altos interesses
do Amapá e do Brasil.
Peço, Sr. Presidente, só mais um minuto para
encerrar. Sou um homem muito disciplinado, a exemplo da Senadora Heloísa Helena, que segue à risca e
cumpre o Regimento juntamente com o nosso...
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Prorrogo a sessão por mais 30 minutos. V. Exª
tem mais 5 minutos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – ...querido Senador Eduardo Suplicy, mas acho que extrapolei. Agradeço a condescendência de V. Exª em me
conceder mais 5 minutos.
Considerando o adiantado da hora e a presença
desses grandes guerreiros, desses grandes funcionários que trabalham na Casa, encerro o meu pronunciamento, pedindo saúde e paz para todo o Brasil, e
anunciando ao mundo que já não existe mais Esquerda
nem Direita, que essa ideologia que dividia o Globo
em dois grandes embates já não existe mais. Já não
existe mais aquela posição ideológica arraigada. Isso
tudo caiu com o Muro de Berlim, com a dissolução da
União Soviética. E o mundo caminha agora com novas
perspectivas de centro.
Acredito que tudo irá prosperar neste País. Acredito muito no meu País, apesar de todas as diﬁculdades.
Este é um País alvissareiro, cheio de energia, de força,
de gente alegre, disposta, criativa e aguerrida.
O nosso Presidente estava inclusive falando do
Popó. Esse é um grande brasileiro. O Senador foi lá,
comprou a passagem e foi aos Estados Unidos vestir
a camisa verde e amarela. Esse é o brasileiro Senador
da República que agora está presidindo a Mesa.
E, agora, nós vamos disputar a Copa do Mundo
e ainda teremos mais uma eleição democrática, com
várias opções E nos alegra termos pessoas entusiasmadas, comprometidas, como a Senadora Heloísa
Helena, com seus pronunciamentos e sua garra. Está
alerta praticamente 24 horas. Eu estou treinando. Confesso, Sr. Presidente, que ﬁco sentado ali, mas não tem
combate. Ela ﬁca, o dia todo, na luta, uma luta aguerrida, acirrada. É um exemplo. São essas pessoas que
o País precisa.
O Eduardo Suplicy é outro exemplo. Quando não
está ao telefone, está escrevendo artigos e mandando-os. Também está aqui direto. Nós temos aqui um
grupo seleto de excelentes oradores, de excelentes
tribunos, vigilantes pelos interesses da Pátria e da
democracia.

296

Maio de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Alegria no Amapá. Prosperidade amanhã ao Ministro. Vamos lá ao teatro receber – não é? – o Ministro com alegria e com faixas. Lá vai chegar um grande
redentor, que irá, sem sombra de dúvida, ratiﬁcar as
palavras do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sr. Presidente, deixo, então, com os ilustres oradores Eduardo Suplicy e Heloísa Helena a palavra. Vou
sentar para ouvir o pronunciamento de V. Exª, Senador
Suplicy. Não vou apartear porque talvez não haja necessidade, porque geralmente o seu pronunciamento
não necessita de apartes.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Gilvam Borges,
o Sr. Eduardo Suplicy, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Concedo a palavra ao eminente Senador Eduardo Suplicy, ex-campeão amador de boxe.
Como a sessão está prorrogada, V. Exª tem 20
minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Senador Magno Malta, campeão de boxe,
eu fui uma vez no acampamento Paiol Grande. Acho
que eu deveria ter... Foi numa das quatro ocasiões
em que estive lá na fase que eu tinha de oito a doze
anos de idade. Mas foi lá que eu aprendi com Higino
Zumbano, tio de Éder Jofre, a gostar do boxe e aprender a técnica. Dos 15 aos 21 anos, eu treinei bastante
e disputei o campeonato da Gazeta Esportiva. Mas
não fui campeão. Fui derrotado na semiﬁnal. Isso é
normal no esporte. E exatamente por conhecer bem
é que eu quero, mais uma vez, aqui cumprimentar o
Popó, o nosso campeão mundial de boxe, que teve o
apoio tão entusiástico e apropriado de V. Exª. Meus
parabéns por sua iniciativa, como Senador, de acompanhar o Popó na extraordinária luta em que ele se
tornou tetracampeão mundial de boxe. V. Exª tem todo
o meu apoio nessa iniciativa.
Mas eu gostaria de apresentar hoje – e assim
estou encaminhando à Mesa – um requerimento de
homenagem e de pesar, para que seja encaminhado
aos familiares de John Kenneth Galbraith, bem como
à Universidade de Harvard, onde ele foi professor, o
sentimento nosso do Senado Federal. Eu soube que o
Senador Arthur Virgílio encaminhou para a Comissão
de Assuntos Econômicos requerimento com o mesmo
sentido. Mas eu gostaria, hoje, de falar sobre o legado
de John Kenneth Galbraith.
No último sábado, faleceu, aos 97 anos, um dos
mais importantes economistas contemporâneos: John
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Kenneth Galbraith. Era um economista exemplar. Embora tenha sido, de certa maneira, um seguidor e discípulo de Keynes, Galbraith foi muito além disso: ele
deu uma contribuição própria e profunda a diversos
ramos da economia. Era um intelectual criativo, capaz
de abordar com riqueza e originalidade uma gama impressionante de temas econômicos, sociais e políticos.
A sua vasta obra é testemunho dessa imensa capacidade de trabalho e criação.
Em A Era da Incerteza, um livro sobre a história
do pensamento econômico, John Kenneth Galbraith,
por exemplo, tem um capítulo dedicado a Karl Marx.
Nesse capítulo, faz uma análise da contribuição de Karl
Marx, da importância do Manifesto Comunista e dos
volumes de O Capital (Das Kapital). Quando Karl Marx
faz uma observação relativamente ao lema em uma
crítica ao programa de Gotthard, Karl Marx menciona
que, quando a sociedade estiver mais amadurecida, os
seres humanos vão inscrever como lema de sua bandeira: “De cada um, de acordo com a sua capacidade;
a cada um, de acordo com as suas necessidades”. Aí
citei 18 palavras. Esse lema em inglês contém apenas
12 palavras: From each according to his capacity, to
each according to his needs. Então menciona John
Kenneth Galbraith que essas 12 palavras tiveram um
efeito revolucionário maior ainda do que os volumes
de O Capital.
Infelizmente economistas como Galbraith são
cada vez mais raros. Boa parte da Economia que se faz
nas universidades, inclusive no Brasil, converteu-se, há
muito tempo, num ramo não muito nobre da matemática
aplicada, como dizia Joan Robinson, economista keynesiana inglesa que era muito ligada a Galbraith. Nem
sempre os economistas se dispõem, como Galbraith, a
reﬂetir sobre as limitações e riscos dessa abordagem
sobre as questões econômicas.
Desde a segunda guerra, prevalece uma tendência à formalização no campo da Economia. A formalização tem as suas vantagens. Bem aplicada, pode
organizar a compreensão dos problemas e proteger a
economia de improvisações amadorísticas. Mas a economia acadêmica distanciou-se dos problemas reais.
A preocupação com o rigor suplantou a preocupação
com a relevância. “Rigor” entendido como a aplicação
de técnicas quantitativas matemáticas ou econométricas cada vez mais soﬁsticadas. Galbraith insurgiu-se
contra essa tendência e foi um dos líderes intelectuais
de uma vertente institucionalista minoritária, porém expressiva, no pensamento acadêmico norte-americano,
com importantes repercussões no resto do mundo,
inclusive aqui no Brasil. São muitos os economistas
brasileiros que aprenderam com Galbraith e seguem
os seus passos de recomendações centrais.
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Eu poderia citar economistas como Paulo Nogueira Batista Júnior, Fernando Cardim e tantos outros. Eu
mesmo notei, nesses dias, que, em artigos que escrevi nos últimos vinte anos, tenho citado John Kenneth
Galbraith pelo menos mais de vinte vezes, bem como
muitas de suas obras.
Galbraith dizia com razão que, para ser relevante, o economista precisa levar em conta a questão do
poder, não sendo possível isolar a análise e discussão
dos grandes temas econômicos do que se passa no
mundo da política e dos conﬂitos de interesse.
Num ensaio memorável de 1962, The Language
of Economics, A Linguagem da Economia, ele apresentou as suas ressalvas e qualiﬁcações ao padrão
predominante de teorizar e ensinar em economia. Sem
ser dogmaticamente contrário ao uso da matemática e
econometria, posição que seria obviamente absurda,
Galbraith preocupava-se em frisar o lado negativo da
formalização e das abstrações matemáticas quando
utilizadas para analisar problemas humanos e sociais.
Sempre que se volta para problemas reais e práticos, a
análise econômica, escreveu Galbraith, “precisa levar
em conta a informação de outras disciplinas e também
a realidade política, não se prestando facilmente a tratamento altamente técnico e matemático”. Ele criticava, em especial, a tendência de certos economistas a
simplesmente excluir da análise os fatores mais difíceis
de abordar quantitativamente.
Considerado pela maioria dos seus colegas acadêmicos como um “economista literário”, Galbraith não
teve grande inﬂuência no meio acadêmico. Não foi
agraciado com o Prêmio Nobel. Mas a sua inﬂuência
e repercussão no debate econômico mais amplo foram
imensas. Talvez só um outro economista norte-americano da sua geração tenha tido impacto semelhante
sobre a opinião pública e os meios políticos: o seu adversário intelectual e político, Milton Friedman.
Seria um erro, entretanto, pensar que Galbraith
teria sido apenas uma “personalidade da mídia”, como
aﬁrmou, pejorativamente, um economista americano
mais jovem, Paul Krugman, em livro publicado no início
dos anos 90. Acadêmicos mais experientes expressaram outra avaliação. Mesmo um economista como Paul
Samuelson, keynesiano como Galbraith, mas muito
mais próximo do pensamento econômico tradicional
e das práticas de ensino e pesquisas hegemônicas,
reconhecia e admirava a singularidade de Galbraith.
A sua frase, muito citada: “Ken Galbraith, como Thorstein Veblen, será lembrado e lido quando a maioria de
nós, laureados com Prêmio Nobel, estiver enterrada
em notas de rodapés nas estantes empoeiradas das
bibliotecas”, é de 1991 – não foi escrita sob o impacto
emocional da morte do colega.
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A referência a Veblen é apropriada. A obra de
Galbraith se inscreve na tradição dos grandes pensadores econômicos e sociais, como Keynes, Schumpeter, Marx e Smith. Ela não tem, possivelmente, o peso
das contribuições desses pensadores clássicos, mas
não há dúvida de que Galbraith ﬁgurará na história do
pensamento econômico com Nicholas Kaldor, Joan
Robinson, James Tobin e outros, como um dos autores
centrais da segunda metade do século passado.
Os seus principais livros, na opinião do próprio
autor, foram a trilogia: A Sociedade Aﬂuente, de 1958,
O Novo Estado Industrial, de 1967, e A Economia
e o Objetivo Público, de 1973. Nesse livro de 1973,
desenvolveu um tema de grande relevância até hoje,
em especial para o nosso País: a profunda interpenetração entre as estruturas tecnoburocráticas do setor
privado e do setor público. Senadora Heloísa Helena,
Galbraith cunhou uma expressão para caracterizar esse
fenômeno: “simbiose burocrática”. A tecnoestrutura
das grandes empresas procuram inﬂuenciar sistematicamente as políticas públicas, provendo os técnicos
e nomeando políticos que tomarão as decisões relevantes para o desenvolvimento das suas atividades
privadas. Forma-se um quadro de crescente interação
entre grupos privados e funcionários governamentais
que acaba contaminando as políticas governamentais e colocando-as a serviço de interesses especiais
e particulares.
Note, Senadora Heloísa Helena, se porventura
um dia V. Exª for eleita Presidente, isso vai continuar
a existir. E precisa um presidente, como o Presidente Lula, estar atento para essa possibilidade, que é
um fato, um fenômeno da vida tanto das sociedades
desenvolvidas como de países como o nosso em desenvolvimento.
Os quadros técnicos se movimentam das grandes
empresas para o governo e vice-versa, conﬁgurando
uma situação de captura das alavancas decisórias
governamentais.
Como negar a profunda relevância dessa análise
de Galbraith para discussão do quadro atual, inclusive
no Brasil? No governo George Walker Bush, este fenômeno de “simbiose burocrática” parece ter alcançado
níveis inéditos. Escrevendo durante o governo Clinton,
o economista Jagdish Bhagwatti cunhou a expressão
“complexo Wall Street-Washington”, Senador Magno
Malta, para caracterizar e denunciar a subordinação
das decisões governamentais nos Estados Unidos e
a atuação das entidades multilaterais, como o FMI, às
prioridades e interesses dos grandes grupos ﬁnanceiros e internacionais.
No Brasil, a “simbiose burocrática” está presente
em muitas áreas. O Banco Central é possivelmente o
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exemplo mais importante. Há uma relação verdadeiramente simbiótica entre a direção e mesmo parte do
corpo técnico do Banco Central e os interesses ﬁnanceiros privados. O fenômeno é antigo. Estamos, ao
que parece, diante de um caso típico de captura do
regulador pelos regulados. O Banco Central deveria
ser a autoridade máxima do sistema ﬁnanceiro, mas
atua freqüentemente em consonância com os grandes
bancos. Converteu-se, em parte, em um instrumento de interesses ﬁnanceiros particulares. A leitura de
Galbraith ajuda a entender fenômenos econômicos e
políticos como esse.
Convidei, por meio de requerimento que foi aprovado – e ainda vai acontecer no dia 13 de junho – ,
todos os diretores do Banco Central e membros do Copom para virem à Comissão de Assuntos Econômicos
explicar como é que deﬁnem a sua taxa de juros básica da economia. Será interessante mencionar essa
reﬂexão. Como é que conseguem se manter imunes
a essa interferência, a essa inﬂuência natural do sistema ﬁnanceiro sobre o Banco Central. Um diretor do
Banco Central conseguiu ter uma atitude isenta diante
das pressões que naturalmente sofre é algo que considero difícil. Nada como a transparência das decisões,
a formulação de seus raciocínios para que possam,
inclusive, defender-me melhor das pressões.
John Kenneth Galbraith, em seu livro “A Moeda:
de onde veio, para onde foi”, publicado nos Estados
Unidos em 1975, assim explica os resultados desse
aﬂuxo de moedas.
A mensagem das Américas não foi aquela que
trouxe uma alegria universal.
Na Espanha, a nova riqueza também levou a uma
pressão dos salários para cima. Lá os salários parecem
ter acompanhado aproximadamente os passos dos
preços; nos outros lugares da Europa, eles se defasaram muito em relação aos preços, sendo o aumento
da população uma das possíveis inﬂuências.
Na Inglaterra, entre 1673 e 1682, quando os preços estavam por volta de 3,5 vezes o nível do pré-colombiano (antes de 1492), é provável que os salários
estivessem duas vezes mais altos. Havia, portanto,
discrepância semelhante na França e, pode-se supor,
também nas cidades comerciais dos Países Baixos e
do norte da Europa.
Não foi a última vez – e provavelmente também
não a primeira – que a inﬂação teve um efeito profundo
na distribuição da renda, com uma tendência a punir
mais aqueles que têm menos. A perda daqueles que
receberam salários defasados foi, por outro lado, o
ganho daqueles que os pagaram e que receberam os
preços altos e crescentes. Os resultados foram lucros
altos e, posteriormente, uma aceleração geral do co-
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mércio e, na sua manifestação mais elementar, o capitalismo industrial.
E, numa passagem que também poderia ser utilizada para explicar, ainda que parcialmente, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, continua Galbraith:
Os altos preços e baixos salários signiﬁcavam lucros altos. Dos lucros altos vieram as poupanças altas
e um forte incentivo para os investimentos. Ademais,
os preços crescentes tornaram fácil ganhar dinheiro;
as recompensas materiais do comércio astuto ou da
manufatura eﬁciente eram somados aos ganhos, com
a passagem do tempo, da habilidade de vender a mesma coisa mais caro. A inﬂação lubriﬁcava os negócios
por resgatar os negociantes de seus erros de otimismo
ou estupidez. Finalmente, pode-se supor que os lucros
fáceis davam oportunidades melhores aos novos empresários que eram – como é o caso mais freqüente
– os mais enérgicos, agressivos ou imaginativos, ou
menos intimados pelo impossível do que aqueles que
já se achavam no ramo. Foi desta forma que a moeda
das Américas e a inﬂação resultante ajudaram no nascimento do capitalismo europeu. Indubitavelmente, ele
teria nascido de qualquer modo, mas não pode haver
dúvidas de que a ajuda foi real.
Não se pode aﬁrmar que a inﬂação brasileira tenha
sido planejada com tais objetivos. Em nosso País, a
expansão monetária e o aumento dos preços têm sido
fruto das pressões dos mais diversos grupos da sociedade para obter fatias crescentes da renda nacional,
mas, sobretudo no período de 1964 até o ﬁm do regime militar, em vista das restrições que foram impostas
aos trabalhadores no sentido de minimizar o seu poder
de reivindicação, essas pressões ﬁcaram muito mais
por conta dos diversos setores empresariais. Esses
foram se alternando na contínua busca pelos programas especiais de investimentos, créditos subsidiados,
incentivos ﬁscais e apoio de infra-estrutura.
Embora seja necessário reconhecer a necessidade do uso dos mais diversos instrumentos para
promover o crescimento, sua administração não pode
ser divorciada dos objetivos de um desenvolvimento
mais eqüitativo. O que temos assistido muitas vezes
em nossa história, porém, é a distribuição de favores
especiais aos que já acumularam preciosos volumes
de recursos e de poder, sem a contrapartida de uma
melhor distribuição dos benefícios sociais e do poder
de decisão.
Também é justo reconhecer que, muitas vezes,
os programas governamentais visaram especialmente
à promoção do bem-estar dos mais amplos setores da
população. Em geral, todavia, boa parte desses programas apenas tentou corrigir, de forma insuﬁciente,
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os graves problemas resultantes de um processo gerador de graves desequilíbrios.
John Kenneth Galbraith, professor da Universidade de Harvard que, em muitos assuntos, tem sido
um crítico de Milton Friedman, defende, de maneira
semelhante, a garantia de renda mínima por meio de
um imposto de renda negativo ou de uma renda básica,
coordenado – e neste ponto difere de Friedman – com
a existência de um salário mínimo, conforme registra
em A Economia e o Objetivo Público (1975):
Não se pode alegar, para combater a adoção de
uma renda alternativa, que alguns beneﬁciários não
trabalharão. É justo, como dispõem todas as propostas
atuais, que o indivíduo que trabalhe ganhe mais do que
o que não trabalha. Ao assumir o emprego, perderá
uma parte, mas não a totalidade de sua renda alternativa, de modo que sempre estará em melhor situação
trabalhando do que vivendo na ociosidade. O trabalho
continuará sendo uma necessidade iniludível da sociedade econômica. Mas o propósito essencial da renda
alternativa consiste em impedir que o indivíduo seja
obrigado a satisfazer-se com uma renda inferior a um
determinado mínimo para conseguir esse trabalho.
A revista da Rede Européia da Renda Básica,
Basic Income European Network, em seu nº 33, de
outubro de 1999, enalteceu as três décadas de defesa da renda básica por Galbraith, pois, de maneira
sempre assertiva e consistente, desde 1966 até hoje,
ele vem defendendo a proposição, conforme se pode
observar por suas obras e palestras.
Em “The Starvation of the Cities”, no livro A View
from the Stands (1966), aﬁrmou:
Não há cura simples para a pobreza, mas não
deveríamos, em nossa soﬁsticação, ter receio do óbvio. [...] Até agora, meu enfoque para o problema da
pobreza tem sido fortemente tradicional: nós precisamos ajudá-los a poderem ajudar a si próprios. Isso é
bom, enquanto que meramente ajudá-los tem sempre
sido considerado mau. Agora eu me aventuro a pensar que é chegado o momento de reexaminar esses
bons dogmas calvinistas que combinam tão bem com
nossa idéia de como se pode economizar dinheiro.
Precisamos considerar uma solução pronta e efetiva
para a pobreza, que é proporcionar a todos uma renda mínima. Os argumentos contra essa proposta são
numerosos, mas a maior parte deles são desculpas
para não pensar a respeito de uma solução, mesmo
de uma que é excepcionalmente plausível.
Trinta anos depois, na palestra que o professor de
Harvard proferiu (e que foi publicada em The Guardian,
em 29 de junho de 1999) na ocasião em que recebeu
o grau honorário da London School of Economics, ao
completar 90 anos, Galbraith observou que o século

299

Maio de 2006

passado estava se encerrando com dois problemas de
enorme visibilidade e urgência, sem serem resolvidos.
Um era o enorme estoque de armas nucleares. O outro
era o grande número de pessoas pobres, até mesmo
nas nações mais ricas. E assim registrou Galbraith:
A resposta, ou parte da resposta, é muito clara: todas as pessoas precisam ter a garantia de uma
renda básica decente. Um país rico, como os Estados
Unidos, pode muito bem deixar todas as pessoas fora
da pobreza. Algumas, será dito, pegarão aquela renda
e não trabalharão. Isso é assim, com o limitado sistema de bem-estar, como é chamado. Vamos aceitar
que os pobres tenham o direito ao lazer, assim como
os ricos.
Em A Economia da Fraude Inocente, A Verdade de Nosso Tempo, Galbraith explicou muitas das
razões de os governos, como o do Presidente George
Walker Bush, resolverem enviar seus aviões, navios e
tropas para realizar bombardeios mundo afora.
Uma primeira fraude inocente, segundo Galbraith, é a maneira como mais e mais se decidiu dar ao
capitalismo um nome mais ameno, o de sistema de
mercado, para se diminuir a conotação de poder que
se havia dado ao dono do capital por Karl Max, Friedrich Engels e seus seguidores. Não se costuma dizer
mais que qualquer capitalista individual tem tanto poder;
não se costuma ensinar que o mercado está sujeito a
administradores muito habilidosos. Às vezes, há referência ao Sistema Corporativo, mas mesmo as alusões
ao poder das corporações costumam ser feitas com
cuidado pelos amigos e beneﬁciários do sistema, que
assim preferem normalmente aludir ao mercado.
Outra fraude inocente analisada por Galbraith
é a liberdade de que hoje dispõem os executivos no
topo das corporações de ﬁxarem a sua própria remuneração. O poder das corporações está sobretudo nas
mãos de seus administradores, uma burocracia capaz
de controlar suas tarefas e seus rendimentos, a ponto
de tornarem recentemente verdadeiros escândalos.
Mais uma fraude está na descrição dos chamados dois setores, o público e o privado. Pois, mais e
mais, na prática, nos Estados Unidos, o setor público
tem se tornado também privado, especialmente no que
diz respeito ao que ocorre no setor da defesa. Assim,
analisa Galbraith, no ano ﬁscal de 2003, praticamente
a metade do gasto não vinculado, isto é, não obrigatoriamente destinado à seguridade social ou ao pagamento da dívida pública, foi usado para ﬁns militares.
Em grande parte, para desenvolvimento ou inovação
de armas, como bilhões de dólares para submarinos
nucleares, dezenas de milhões para aviões. Para que
isso ocorra, há uma voz política organizada do setor
privado ligado à indústria de armas, algo que o ex-Pre-
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sidente Dwight D. Eisenhower, a mais notável ﬁgura
militar do Século XX, havia muito bem alertado ao falar do complexo industrial militar.
No próprio noticiário das guerras reportado pelo
The New York Times, Galbraith detecta a forte presença das corporações em tantas atividades logísticas no
campo de batalha. Algumas ﬁrmas ajudando o treinamento de tropas americanas e fornecendo munições,
em operações denominadas Operações do Deserto,
e outros exemplos. E assim descreve a realidade presente: No comando da guerra como na paz, o privado
se torna o setor público.
Como se pode observar no Iraque, os fatos da
guerra são terríveis e inevitáveis: a morte e a crueldade
espalhadas da forma mais arbitrária, a suspensão dos
direitos civilizados e a desordem. Mais do nunca é preciso reagir e mostrar que a condição humana é capaz
de promover um outro caminho. A guerra, conclui Galbraith, continua sendo uma decisiva falha humana.
Cumprimento o Canadá, onde Galbraith nasceu,
e os EUA, pois ele se naturalizou norte-americano na
década de 30, por terem dado ao mundo um economista
que tanto contribuiu para que a humanidade pudesse
se organizar melhor e viver de forma mais civilizada.
Sr. Presidente Senador Magno Malta, Senadora
Heloísa Helena, Galbraith não pôde assistir, porque
faleceu no sábado, a algo tão importante para toda
a análise com que ele tantas vezes contribuiu e com
a qual nos brindou. Reﬁro-me ao que aconteceu nos
Estados Unidos no dia 1º de maio.
Sabem V. Exªs que normalmente o Labor Day, o
Dia do Trabalho nos Estados Unidos, é comemorado em
setembro, mas os hispano-americanos, os imigrantes
vindos da América Latina, avaliaram que era importante fazer um Dia do Trabalho especial, de protesto,
em que pudessem todos dizer aos Estados Unidos e
ao mundo que os imigrantes, mesmo aqueles que de
há muito vêm trabalhando nos Estados Unidos sem
papéis legalmente concedidos, devem também ter os
mesmos direitos que os norte-americanos na medida
em que trabalham lado a lado.
Isso tudo foi inspirado no ﬁlme, produzido há cerca de dois anos, denominado: “Um Dia sem os Mexicanos”, que trata de uma situação, em Los Angeles,
em que simplesmente desapareciam, por hipótese,
os hispano-americanos, os mexicanos, havendo um
verdadeiro colapso de todos aqueles trabalhos que
eles fazem – limpeza de banheiros, metrôs, trens,
restaurantes, os serviços prestados nos edifícios, na
construção civil. A partir daí, aqueles empenhados nos
direitos dos imigrantes começaram a falar com os disc
jockeys, que falam muito com a juventude, para que
eles transmitissem que deveriam, sim, os imigrantes
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– mesmo os não-legalizados até o momento – ter direitos iguais aos dos norte-americanos.
Esse movimento se espalhou em um fenômeno
de comunicação notável em cada comunidade, sobretudo nas comunidades onde vivem os latino-americanos, inclusive brasileiros, que resolveram também
expressar o seu protesto e participar do movimento,
seja nas regiões de Boston ou em outras, onde estão
tantos brasileiros – V. Exª conhece, inclusive no seu
Estado, Espírito Santo, comunidades que se mudaram
para os Estados Unidos, assim como é conhecida a
comunidade de Governador Valadares, para a região
de Boston, de Nova Iorque e outras. Eles reﬂetiram e
resolveram participar.
O interessante foi que muitos dos empresários,
empregadores de latino-americanos, alguns dos quais
também latino-americanos, resolveram solidarizar-se,
sem realizar qualquer punição aos faltosos nesse dia
de protesto. Quem sabe possamos ter, em breve, a
livre movimentação de seres humanos nas três Américas, inclusive com o ﬁm daquele muro ao sul dos
Estados Unidos?
Muito obrigado, Senador Magno Malta, pela generosidade e atenção com que permitiu que eu encaminhasse este requerimento para que haja inserção
em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento de
John Kenneth Galbraith e apresentação de condolências à sua família e à Universidade de Harvard, nos
Estados Unidos da América.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PL – ES)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 516, DE 2006
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 219 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção
em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento
de John Kenneth Galbraith, e apresentação de condolências à sua família e à Universidade de Harvard
nos Estados Unidos.
Justiﬁcação
No último sábado, faleceu, aos 97, anos um dos
mais importantes economistas contemporâneos, John
Kenneth Galbraith. Era um economista exemplar. Embora tenha sido de certa maneira, um seguidor e discípulo
de Keynes, Galbraith foi muito além disso e deu uma
contribuição própria e profunda a diversos ramos da
economia. Era um intelectual criativo, capaz de abordar com riqueza e originalidade uma gama impressionante de temas econômicos, sociais e políticos. A sua
vasta obra é testemunho dessa imensa capacidade de
trabalho e criação.
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Infelizmente, economistas como ele são cada
vez mais raros. Boa parte da economia que se faz nas
universidades, inclusive no Brasil, converteu-se, há
muito tempo, num ramo da matemática aplicada. Um
ramo não muito nobre da matemática aplicada, como
dizia Joan Robinson, economista keynesiana inglesa
que era muito ligada a Galbraith. Nem sempre os economistas se dispõem, como Galbraith, a reﬂetir sobre
as limitações e riscos dessa abordagem das questões
econômicas.
Desde a Segunda Guerra, prevalece uma tendência à formalização no campo da economia. A formalização tem as suas vantagens. Bem aplicada, pode
organizar a compreensão dos problemas e proteger a
economia de improvisações amadorísticas. Mas a economia acadêmica distanciou-se dos problemas reais.
A preocupação com o rigor suplantou a preocupação
com a relevância. “Rigor” entendido como a aplicação
de técnicas quantitativas, matemáticas ou econométricas, cada vez mais soﬁsticadas. Galbraith insurgiu-se
contra essa tendência e foi um dos líderes intelectuais
de uma vertente institucionalista minoritária, porém expressiva, no pensamento acadêmico norte-americano,
com importantes repercussões no resto do mundo,
inclusive aqui no Brasil. São muitos os economistas
brasileiros que aprenderam com Galbraith e seguem
os seus passos e recomendações centrais. Galbraith
dizia com razão que, para ser relevante, o economista
precisa levar em conta a questão do poder, não sendo
possível isolar a análise e discussão dos grandes temas
econômicos do que se passa no mundo da política e
dos conﬂitos de interesse.
Num ensaio memorável, de 1962, “The Language of Economics”, ele apresentou as suas ressalvas
e qualiﬁcações ao padrão predominante de teorizar e
ensinar em economia. Sem ser dogmaticamente contrário ao uso da matemática e econometria, posição
que seria obviamente absurda, Galbraith preocupava-se
em frisar o lado negativo da formalização e das abstrações matemáticas quando utilizadas para analisar
problemas humanos e sociais. Sempre que se volta
para problemas reais e práticos, a análise econômica,
escreveu Galbraith, “precisa levar em conta a informação de outras disciplinas e também a realidade política,
não se prestando facilmente a tratamento altamente técnico e matemático”. Ele criticava, em especial,
a tendência de certos economistas a simplesmente
excluir da análise os fatores mais difíceis de abordar
quantitativamente.
Considerado pela maioria dos seus colegas acadêmicos como um “economista literário”, Galbraith não
teve grande inﬂuência no meio acadêmico. Não foi
agraciado com o Prêmio Nobel. Mas a sua inﬂuência
e repercussão no debate econômico mais amplo foram
imensas. Talvez só um outro economista norte-americano da sua geração tenha tido um impacto semelhante
sobre a opinião pública e os meios políticos: o seu adversário intelectual e político, Milton Friedman.
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Seria um erro, entretanto, pensar que Galbraith teria sido apenas uma “personalidade da mídia”,
como aﬁrmou pejorativamente um economista americano mais jovem Paul Krugman, em livro publicado
no início dos anos 90. Acadêmicos mais experientes
expressaram outra avaliação. Mesmo um economista
como Paul Samuelson, keynesiano como Galbraith,
mas muito mais próximo do pensamento econômico
tradicional e das práticas de ensino e pesquisas hegemônicas, reconhecia e a admirava a singularidade de
Galbraith. A sua frase, muito citada,: “Ken Galbraith,
como Thorstein Veblen, será lembrado e lido quando
a maioria de nós, Prêmios Nobel, estiver enterrada
em notas de rodapé nas estantes empoeiradas das
bibliotecas”, é de 1991 – não foi escrita sob o impacto
emocional da morte do colega.
A referência a Veblen é apropriada. A obra de
Galbraith se inscreve na tradição dos grandes pensadores econômicos e sociais, como Keynes, Schumpeter, Marx e Smith. Ela não tem, possivelmente, o peso
das contribuições desses pensadores clássicos, mas
não há dúvida de que Galbraith ﬁgurará na história do
pensamento econômico com Nicholas Kaldor, Joan
Robinson, James Tobin e outros, como um dos autores
centrais da segunda metade do século passado.
Os seus principais livros, na opinião do próprio autor, foram a trilogia: “A Sociedade Aﬂuente”, de 1958,
“O Novo Estado Industrial”, de 1967, e “A Economia
e o Objetivo Público”, de 1973. Nesse livro de 1973,
Galbraith desenvolveu um tema de grande relevância
até hoje, em especial para o nosso país: a profunda interpenetração entre as estruturas tecnoburocráticas do
setor privado e do setor público. Gaibraith cunhou uma
expressão para caracterizar esse fenômeno: “simbiose burocrática”. A tecnoestrutura das grandes empresas procura inﬂuenciar sistematicamente as políticas
públicas, provendo os técnicos e nomeando políticos
que tomarão as decisões relevantes para o desenvolvimento de suas atividades privadas. Forma-se um
quadro de crescente interação entre grupos privados e
funcionários governamentais que acaba contaminando
as políticas governamentais e colocando-as a serviço de interesses especiais e particulares. Os quadros
técnicos se movimentam das grandes empresas para
o governo e vice-versa, conﬁgurando uma situação de
captura das alavancas decisórias governamentais.
Como negar a profunda relevância dessa análise
de Galbraith para a discussão do quadro atual, inclusive no Brasil? No governo George W. Bush, esse fenômeno de “simbiose burocrática” parece ter alcançado
níveis inéditos. Escrevendo durante o governo Clinton,
o economista Jagdish Bhagwatti cunhou a expressão
“complexo Wall Street-Washington” para caracterizar e
denunciar a subordinação das decisões governamentais nos EUA e a atuação das entidades multilaterais,
como o FMI, às prioridades e interesses dos grandes
grupos ﬁnanceiros internacionais.
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No Brasil, a “simbiose burocrática” está presente
em muitas áreas. O Banco Central é possivelmente o
exemplo mais importante. Há uma relação verdadeiramente simbiótica entre a direção e mesmo parte do
corpo técnico do Banco Central e os interesses ﬁnanceiros privados. O fenômeno é antigo. Estamos, ao
que parece, diante de um caso típico de captura do
regulador pelos regulados. O Banco Central deveria
ser a autoridade máxima do sistema ﬁnanceiro, mas
atua freqüentemente em consonância com os grandes
bancos. Converteu-se em parte num instrumento de
interesses ﬁnanceiros particulares. A leitura de Galbraith ajuda a entender fenômenos econômico-políticos como esse.
John Kenneth Galbraith, em seu livro “A moeda,
de onde veio, para onde foi”, publicado nos EUA em
1975, assim explica os resultados desse aﬂuxo de
moedas:
“A mensagem das Américas não foi aquela que trouxe uma alegria universal. Na Espanha, a nova riqueza também levou a uma
pressão dos salários para cima. “Lá os salários
parecem ter acompanhado aproximadamente
os passos dos preços; nos outros lugares da
Europa eles se defasaram muito em relação
aos preços, sendo o aumento da população
uma das possíveis inﬂuencias.”
“Na Inglaterra, entre 1673 e 1682, quando os preços estavam por volta de 3,5 vezes
o nível do pré-colombiano (antes de 1492),
é provável que os salários estivessem duas
vezes mais altos. Havia discrepância semelhante na França e, pode-se supor, também
nas cidades comerciais dos países baixos e
do norte da Europa.”
“Não foi a última vez – e provavelmente
também não a primeira – que a inﬂação teve
um efeito profundo na distribuição da renda,
com uma tendência a punir mais aqueles que
têm menos. A perda daqueles que receberam
salários defasados foi, por outro lado, o ganho
daqueles que os pagaram e que receberam os
preços altos e crescentes. Os resultados foram
lucros altos e posteriormente, uma aceleração
geral do comércio e, na sua manifestação mais
elementar, o capitalismo industrial.”
E numa passagem que também poderia ser utilizada para explicar, ainda que parcialmente, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, continua Galbraith:
“Os altos preços e baixos salários signiﬁcavam lucros altos. Dos lucros altos vieram
as poupanças altas e um forte incentivo para
os investimentos. Ademais, os preços crescentes tornaram fácil ganhar dinheiro; as recompensas materiais do comércio astuto ou
da manufatura eﬁciente eram somados aos
ganhos, com a passagem do tempo, da habi-
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lidade de vender a mesma coisa mais caro. A
inﬂação lubriﬁcava os negócios por resgatar
os negociantes de seus erros de otimismo ou
estupidez. Finalmente, pode-se supor que os
lucros fáceis davam oportunidades melhores
aos novos empresários que eram – como é
o caso mais freqüente – os mais enérgicos,
agressivos ou imaginativos, ou menos intimados pelo impossível do que aqueles que
já se achavam no ramo. Foi desta forma que
a moeda das Américas e a inﬂação resultante
ajudaram no nascimento do capitalismo europeu. Indubitavelmente, ele teria nascido de
qualquer modo, mas não pode haver dúvidas
que a ajuda foi real.”
Não se pode aﬁrmar que a inﬂação brasileira tenha sido planejada com tais objetivos. Em nosso País,
a expansão monetária e o aumento dos preços têm
sido fruto das pressões dos mais diversos grupos na
sociedade para obter fatias crescentes da renda nacional. Desde 1964, em vista das restrições que foram
impostas aos trabalhadores no sentido de minimizar o
seu poder de reivindicações, essas pressões ﬁcaram
muito mais por conta dos diversos setores empresariais. Estes foram se alternando na contínua busca
pelos programas especiais de investimentos, créditos
subsidiados, incentivos ﬁscais, apoio de infra-estrutura, etc..
Embora seja necessário reconhecer a necessidade do uso dos mais diversos instrumentos para
promover o crescimento, sua administração não pode
ser divorciada dos objetivos de um desenvolvimento
mais eqüitativo. Ao que temos assistido muitas vezes
em nossa história, porém, é a distribuição de favores
especiais aos que já acumularam preciosos volumes
de recursos e de poder, sem a contrapartida de uma
melhor distribuição dos benefícios sociais e do poder
de decisão.
Também é justo reconhecer que muitas vezes os
programas governamentais visaram especialmente a
promoção do bem estar dos mais amplos setores da
população. Em geral, todavia, boa parte desses programas apenas tentaram corrigir de forma insuﬁciente os
graves programas resultantes de um processo gerador
de graves desequilíbrios.
John Kenneth Galbraith, professor da Universidade de Harvard, que em muitos assuntos tem sido
um crítico de Milton Friedman, defende de maneira semelhante a garantia de renda mínima por meio de um
imposto de renda negativo ou de uma renda básica,
coordenado – e neste ponto difere de Friedman – com
a existência de um salário mínimo, conforme registra
em A economia e o objetivo público (1975)
“Não se pode alegar, para combater a
adoção de uma renda alternativa, que alguns
beneﬁciários não trabalharão. E justo, como
dispõem todas as propostas atuais, que o
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indivíduo que trabalhe ganhe mais do que o
que não trabalha. Ao assumir o emprego, perderá uma parte, mas não a totalidade da sua
renda alternativa, de modo que sempre estará em melhor situação trabalhando do que
vivendo na ociosidade. O trabalho continuará
sendo uma necessidade iniludível da sociedade econômica. Mas o propósito essencial
da renda alternativa consiste em impedir que
o indivíduo seja obrigado a satisfazer-se com
uma renda inferior a um determinado mínimo
para conseguir esse trabalho”.
A revista da Rede Européia da Renda Básica,
BIEN (Basic Income European Network), em seu número 33, de outubro de 1999, enalteceu as três décadas de defesa da renda básica por Galbraith. Pois, de
maneira sempre assertiva e consistente, desde 1966
até hoje ele vem defendendo a proposição, conforme
se pode observar por suas obras e palestras.
Em “The starvation of the cities”, no livro A View
from the Stands (1966), aﬁrmou:
“Não há cura simples para a pobreza,
mas não deveríamos, em nossa soﬁsticação,
ter receio do óbvio. [...] Até agora, meu enfoque para o problema da pobreza tem sido
fortemente tradicional: nós precisamos ajudá-los a poderem ajudar a si próprios. Isso é
bom, enquanto que meramente ajudá-los tem
sempre sido considerado mau. Agora eu me
aventuro a pensar que é chegado o momento
de reexaminar esses bons dogmas calvinistas
que combinam tão bem com nossa idéia de
como se pode economizar dinheiro. Precisamos considerar uma solução pronta e efetiva
para a pobreza, que é proporcionar a todos
uma renda mínima. Os argumentos contra
essa proposta são numerosos, mas a maior
parte deles são desculpas para não pensar a
respeito de uma solução, mesmo de uma que
é excepcionalmente plausível”.
Trinta anos depois, na palestra que o professor
de Harvard proferiu (e que foi publicada no jornal The
Guardian em 29 de junho de 1999) na ocasião que
recebeu o grau honorário da London School of Economics, ao completar 90 anos, ele observou que o século
passado estava se encerrando com dois problemas de
enorme visibilidade e urgência, sem serem resolvidos.
Um era o enorme estoque de armas nucleares. O outro
era o grande número de pessoas pobres, até mesmo
nas nações mais ricas.
“A resposta, ou parte da resposta, é muito clara: todas as pessoas precisam ter a garantia de uma renda básica decente. Um país
rico, como os Estados Unidos, pode muito
bem deixar todas as pessoas fora da pobreza.
Algumas, será dito, pegarão aquela renda e
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não trabalharão. Isso é assim, com o limitado
sistema de bem-estar, como é chamado. Vamos aceitar que os pobres tenham o direito ao
lazer, assim como os ricos.”
Em “A Economia da Fraude Inocente, A Verdade de Nosso Tempo”, Galbraith explicou muitas das
razões dos governos, como o do Presidente George
Walker Bush, resolvem enviar seus aviões, navios e
tropas para realizar bombardeios mundo afora.
Uma primeira fraude inocente, segundo Galbraith, é a maneira como mais e mais se decidiu dar ao
capitalismo um nome mais ameno, o de sistema de
mercado, para se diminuir a conotação de poder que
havia se dado ao dono do capital por Karl Marx, Friedrich Engels e seus seguidores. Não se costuma dizer
mais que qualquer capitalista individual tem tanto poder,
não se costuma ensinar que o mercado está sujeito a
administradores muito habilidosos. Às vezes há a referência ao Sistema Corporativo, mas mesmo alusões
ao poder das corporações costumam ser feitas com
cuidado pelos amigos e beneﬁciários do sistema que
assim preferem normalmente aludir ao mercado.
Outra fraude inocente analisada por Galbraith é
a liberdade que hoje dispõe os executivos no topo das
corporações de ﬁxarem a sua própria remuneração. O
poder das corporações está sobretudo em mãos de
seus administradores, uma burocracia capaz de controlar as suas tarefas e os seus rendimentos, a ponto de
se tornarem recentemente verdadeiros escândalos.
Mais uma fraude está na descrição dos chamados dois setores, o público e o privado. Pois, mais e
mais, na prática, nos Estados Unidos, o setor público
tem se tornado também privado, especialmente no que
diz respeito ao que ocorre no setor de defesa. Assim,
analisa Galbraith, no ano ﬁscal de 2003, praticamente
a metade do gasto não vinculado, isto é, não obrigatoriamente destinado à seguridade social ou ao pagamento da dívida pública, foi usado para ﬁns militares.
Em grande parte, para desenvolvimento ou inovação
de armas, como bilhões de dólares para submarinos
nucleares, dezenas de milhões para aviões. Para que
isso ocorra, há uma voz política organizada do setor
privado ligado à industria de armas, algo que o Expresidente Dwight D. Eisenhower, a mais notável ﬁgura militar do Século XX, havia muito bem alertado ao
falar do complexo industrial militar.
No próprio noticiário das guerras reportado pelo
The New York Times, Galbraith detecta a forte presença das corporações em tantas atividades logísticas no
campo de batalha. Algumas ﬁrmas ajudando o treinamento de tropas americanas e fornecendo munições,
em operações denominadas Operações do Deserto,
e outros exemplos. E assim descreve a realidade presente: No comando da Guerra como na paz, o privado
se torna o setor público.
Como se pode observar no Iraque, os fatos da
guerra são terríveis e inevitáveis: a morte e a cruel-
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dade espalhadas da forma mais arbitrária, a suspensão dos direitos civilizados e a desordem. Mais do
que nunca é preciso reagir e mostrar que a condição
humana é capaz de promover um outro caminho. A
guerra, conclui Galbraith, continua sendo uma decisiva falha humana.
Cumprimento o Canadá, onde Galbraith nasceu,
e os EUA, pois ele se naturalizou norte-americano na
década de 30, por terem dado ao mundo um economista
que tanto contribuiu para que a humanidade pudesse
se organizar melhor e viver de forma mais civilizada.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2006. – Senador
Eduardo Matarazzo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PL – ES) – A
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O Requerimento que acaba de ser lido
vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PL – ES)
– Agradeço, Senador Eduardo Suplicy. Constará dos
Anais o importante pronunciamento de V. Exª, principalmente a última parte. Tudo o que disse foi muito
importante, mas me reﬁro especialmente a esse apelo
em relação aos imigrantes. Temos lá irmãos brasileiros
e somos um País pacíﬁco, de um povo pacíﬁco e trabalhador, e gostaríamos mesmo de ver um tratamento
diferenciado aos brasileiros nos Estados Unidos.
Antes de encerrar a sessão, gostaria de cumprimentar William Lima, que se encontra nas galerias
e se faz acompanhar de outro conterrâneo nosso de
Cachoeiro do Itapemirim, um esportista brilhante que
vibra, participa, faz movimentar o esporte no sul do
Estado, na nossa terra de Cachoeiro do Itapemirim, e
tem uma revista muito importante.
Aliás, nós temos uma imprensa forte no sul do
Estado. Temos lá O Fato, temos o Diário Capixaba
e a Folha do Espírito Santo, jornal do nosso amigo
Jackson, já há tanto tempo militando em Cachoeiro. Cumprimento, então, os meios de comunicação,
abraçando o nosso querido esportista William Lima,
nesta tarde que foi de abraços a Popó e a Sertão, os
nossos campeões mundiais, que nos alegram e que
nos honram tanto.
Muito obrigado.
Muito obrigado ao Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Juvêncio da
Fonseca, João Batista Motta, João Tenório, Antero
Paes de Barros, Leonel Pavan, Papaléo Paes, Luiz
Pontes, Sérgio Guerra, Flexa Ribeiro, a Srª Senadora
Lúcia Vânia e os Srs. Senadores Valmir Amaral, Romero Jucá e Augusto Botelho enviaram discursos à
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Mesa para serem publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
V. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de solicitar a V. Exª a transcrição
na íntegra, nos Anais desta Casa, do artigo do Embaixador Sérgio Amaral intitulado “Tensões crescentes
na América do Sul”, publicado no Jornal O Estado
de S. Paulo, edição do dia 04 de maio de 2006.
O artigo jornalístico de Amaral é lapidar, uma verdadeira aula sobre os movimentos e blocos regionais,
sem deixar de lançar uma luz certeira sobre os atuais
impasses que comprometem a consolidação de um
ideário sul-americano.
A propósito, não poderíamos esperar outra contribuição de Sérgio Amaral, representante dos melhores
quadros da Casa de Rio Branco. Lamentavelmente, na
gestão do presidente Lula, pelos descaminhos habituais, o Itamaraty perdeu um dos mais competentes
diplomatas brasileiros, que hoje milita na iniciativa
privada como conselheiro da Felsberg e Associados
e dissemina o seu vasto conhecimento em algumas
instituições de ensino da capital paulista.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como segundo assunto, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada “Juiz condena 2
por improbidade em Santo André”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 26 de
abril do corrente.
A matéria destaca que o Juiz da 7ª Vara Cível de
Santo André, Yin Shin Long, suspendeu por cinco anos
os direitos políticos de Klinger Luiz de Oliveira Souza,
secretário de Serviços Municípios de Santo André na
gestão do prefeito petista Celso Daniel, seqüestrado
e assassinado em janeiro de 2002. A decisão atinge
também o empresário Ronan Maria Pinto, pelo mesmo
período. A Justiça Paulista decretou também por cinco
anos a proibição da Rotedalli Serviços e Limpeza Urbana Ltda, do empresário Ronan, de “contratar com o
poder público ou receber benefícios ou incentivos ﬁscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia
majoritária”.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste
dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para
comentar a matéria intitulada “Eles invadem. O governo apóia.”, de autoria dos jornalistas Juliana Linhares
e Marcelo Carneiro, publicada na revista Veja em sua
edição de 26 de abril do corrente.
Na referida matéria, os jornalistas destacam os
últimos saques e invasões promovidos pelo Movimento
dos Sem-Terra e aﬁrmam que, “ao apoiar o MST, em
vez de chamá-lo à responsabilidade, Lula mais uma
vez chancelou o desrespeito ao estado de direito”.
A matéria ainda destaca que o aumento das invasões e dos roubos nos últimos anos está ligado ao
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crescimento dos repasses do atual governo ao MST:
“isso signiﬁca, em bom português, que a administração
petista apóia e ﬁnancia a bandidagem”.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada como parte integrante deste pronunciamento para que, assim, passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

MAIO 2006
14686

Sexta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

309

Maio de 2006

310

Maio de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada “Com só 0,55%
da meta cumprida, Primeiro Emprego é abandonado”,
da articulista Lisandra Paraguassú, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 24 de
abril do corrente.
A matéria destaca que mesmo tendo sido lançado com toda pompa há quase três anos, o programa
Primeiro Emprego naufragou. Desde de julho de 2003,
conseguiu empregar 3.936 mil jovens, quando o plano inicial era 260 mil vagas por ano o que daria 715
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mil jovens empregados nesses 33 meses. Segundo
a autora, o crescimento foi píﬁo, de apenas 0,55% do
pretendido, o que levou o governo a deixar de lado a
idéia que inicialmente foi considerada brilhante.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste
dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOÃO BATISTA MOTTA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para registrar o artigo intitulado “Sinal de alerta nas contas”,
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em sua
edição de 27 de abril deste ano.
O artigo faz referência ao aumento dos gastos
do governo no 1º trimestre deste ano. O mais preocupante é que os gastos cresceram impulsionados pelo
inchaço da folha de pessoal e encargos e por outros
componentes do custeio.
O artigo destaca, ainda, outra preocupação: “Além
disso, o governo central continua a anunciar bondades
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eleitoreiras. O novo ministro da Fazenda não demonstrou ter poder para resistir às cobranças do gabinete
da reeleição”.
Sr. Presidente, requeiro que o referido artigo seja
considerado como parte integrante deste pronunciamento para que, assim, passe a integrar os Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOÃO TENÓRIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs.
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
registrar a matéria intitulada “O Ministro-Advogado”,
publicado pela revista Veja em sua edição de 19 de
abril do corrente ano.
A matéria trata da operação articulada pelo governo com o sentido de “salvar a cabeça” do então ministro da fazenda, Antonio Palocci, e do presidente da
CEF, Jorge Mattoso, responsáveis diretos pela quebra
do sigilo do caseiro Francenildo Costa.
Segundo a matéria, “Não resta dúvida de que o
papel do Ministro nesse episódio foi totalmente incom-
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patível com o cargo que ocupa. O problema mais grave, porém, é que essa não foi a primeira vez que fez o
papel de advogado do governo do presidente Lula”.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para comentar a matéria intitulada “Estímulo à economia em
ano eleitoral chega a R$ 51,5 bi”, publicada no jornal
Folha de S. Paulo, do dia 9 de abril do corrente.
A matéria destaca que o esforço do Governo para
estimular a economia neste ano de eleições já envolve recursos no montante de R$51,5 bilhões. Mais da
metade desses recursos (R$ 28,7 bilhões distribuídos
em seis “pacotes de bondades” diferentes) sairá dos
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cofres públicos ou será arcada por estatais como a
Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.
Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria
passe a integrar esse pronunciamento, a ﬁm de que
conste dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo intitulado “Bondades eleitorais”, publicado pelo jornal Estado de S.Paulo em sua edição
de 17 de abril do corrente ano.
O artigo critica as recentes medidas eleitoreiras
tomadas pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em
seu último ano de Governo. Como exemplo, cita o pacote do Governo Federal que visa beneﬁciar milhões
de aposentados e pensionistas, o que vai de encontro
ao controle de gastos da máquina pública e a tentati-
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va de restabelecer um certo equilíbrio nas contas do
encalacrado e quase quebrado sistema previdenciário nacional.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Senado, requeiro que o artigo acima citado seja considerado como parte integrante deste pronunciamento.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para comentar
o artigo intitulado “O advogado do presidente”, publicado
na seção Notas & Informações do jornal O Estado de S.
Paulo em sua edição de 11 de abril do corrente.
O artigo trata da tentativa do Ministro da Justiça,
Márcio Thomaz Bastos, de desmentir a matéria publicada pela revista Veja que aﬁrma que o ministro esteve na
casa do ex-ministro Palocci para articular uma estratégia de defesa para Palocci no crime de quebra do sigilo
bancário do caseiro Francenildo. Segundo o artigo, “A
explicação não resiste a uma análise séria. Por hora não
há como saber o que há de verdade nisso mas, dado o
retrospecto do governo, a história não espanta”.
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Ainda segundo a matéria, “Não é a primeira vez
que Bastos confunde a causa da integridade do Estado de Direito, de cuja defesa é o primeiro responsável
no Executivo, com a causa dos interesses do chefe de
quem é amigo e que o convidou para o elevado cargo
que aceitou ocupar”.
Por ﬁm, Sr. Presidente, requeiro que o referido artigo passe a integrar esse pronunciamento, a ﬁm de que
conste dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LUIZ PONTES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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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 “Espeto de pau”, publicado na
seção Notas & Informações do jornal O Estado de S.
Paulo em sua edição de 1º de março do corrente.
O artigo mostra que a proposta de reforma sindical que o Governo divulgou com grande alarde em
2005 está parada no Congresso Nacional. Segundo o
artigo, “Conhecendo melhor do que ninguém os vícios
da estrutura sindical do País, Lula tinha a obrigação
de fazer da reforma sindical uma das prioridades da
sua gestão. Como fracassou nessa empreitada, quem
saiu beneﬁciado foram os picaretas e pelegos que de-
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fendem a manutenção da CLT, para preservar privilégios e sinecuras. Esse é um dos grandes paradoxos
do primeiro Governo brasileiro cheﬁado por líder sindical que começou a carreira prometendo modernizar
o sindicalismo. Conﬁrma-se o ditado: casa de ferreiro,
espeto de pau”.
Como parte integrante deste pronunciamento, para
que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
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. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para comentar a matéria intitulada “Juro pagaria 6,7 milhões de
casas”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo de
16 de abril de 2006.
Segundo a matéria, “O total de juros pagos pelo
Governo, empresas e famílias em 2005 seria suﬁciente
para construir 6,7 milhões de casas populares”.
“A taxa de juros é absurda e exagerada”. Isso mesmo, bem de acordo com a postura do atual governo petista:
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o governo insiste em manter “empecilhos ao desenvolvimento do país, à geração de renda e ao emprego”.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria citada
seja considerada como parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer o registro do editorial intitulado “Aprimorar o modelo”, publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, de 12
de abril do corrente.
O editorial trata da estratégia do atual governo de,
em ano eleitoral, concentrar esforços na expansão de
um único programa, o Bolsa-família, com o objetivo de
alardear o atendimento de 11,2 milhões de famílias.
Segundo o editorial, “O desejável seria que o governo federal articulasse, com sinergia, o bolsa-família
a seus 150 outros programas sociais. É de lamentar

MAIO14697
2006

Sexta-feira 5

que energia semelhante à despendida por Lula na
expansão de seu programa-vedete não venha sendo
empregada na racionalização da rede de proteção
social do Estado”.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o referido editorial passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. VALMIR AMARAL (PTB – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores: a tecnologia médica não pára de evoluir.
a velocidade das mudanças e descobertas é tão vertiginosa que, muitas vezes, as sociedades se mostram
resistentes a absorver as novas técnicas, sobretudo
quando elas parecem afrontar conceitos ou valores
preestabelecidos. é compreensível e até desejável que
seja assim, pois na medicina lidamos com a saúde e a
vida de pessoas de maneira muito mais direta e decisiva que em qualquer outro campo de atividade.
Na indústria, por exemplo, a introdução de novas tecnologias pode alterar as rotinas de produção,
acarretar novas exigências de capacitação aos trabalhadores e, com freqüência, causar desemprego. Na
Medicina, porém, cada mudança pode deslocar para
mais adiante aquele limite do “não há mais nada a ser
feito”, sempre implicando algum custo econômico e,
com isso, cada progresso introduz um questionamento ético sobre as decisões do médico diante da vida
ou da morte.
Assim foi que a perspectiva da utilização de células-tronco na restauração de tecidos orgânicos ou
doentes provocou acirrado debate, nos meios médicos
e religiosos. Acontece que têm o potencial de serem
induzidas a se transformar em células especializadas
de diversos tecidos biológicos. As células-tronco da
medula óssea (o tutano) pluripotenciais, isto é, passíveis de se transformar em muitos tipos de tecidos,
e as células-tronco embrionárias são totipotenciais,
isto é, capazes de serem transformadas em células
de qualquer tecido.
Ora, como a utilização de células-tronco embrionárias implica a manipulação e eventual destruição
dos embriões humanos doadores, e até mesmo a
criação de embriões para esse ﬁm, surgiu uma acalorada discussão entre os que vêem nessas técnicas a
esperança de cura para males crônicos e debilitantes,
como o diabetes, por exemplo, e os que identiﬁcam a
destruição intencional de embriões ao assassinato de
pessoas indefesas. É questão muito delicada e não
é meu intento, neste pronunciamento, tomar posição
contra ou a favor de qualquer dessas posições.
Mas o progresso da tecnologia médica pode contribuir também, quem sabe, para tornar superados os
próprios debates que engendra. É o que pode já estar
ocorrendo com as pesquisas sobre células-tronco, que
produzem novidades a cada dia. Por exemplo, a revista IstoÉ trouxe, em sua edição de 19 de abril, matéria
sobre o armazenamento de células-tronco de cordão
umbilical de recém-nascidos.
Trata-se de uma reserva de células-tronco pluripotenciais guardada em frascos de nitrogênio líquido,
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congeladas e conservadas para eventuais necessidades do próprio indivíduo ao longo da vida, para tratamento de moléstias como a leucemia. Embora sem a
potencialidade total das células-tronco embrionárias, as
células do cordão umbilical apresentam signiﬁcativas
vantagens sobre as retiradas da medula óssea.
O emprego de células guardadas do próprio paciente elimina o risco de rejeição, existente quando se
utiliza o transplante de medula óssea. Além disso, as
condições para doação são mais ﬂexíveis: enquanto
para o transplante de medula óssea, segundo o Dr.
Carlos Alberto Moreira Filho, do Hospital Albert Einstein, faz-se necessária uma compatibilidade perfeita,
as células do cordão umbilical permitem o transplante
entre pessoas de compatibilidade apenas razoável,
como dois irmãos. O Hospital Albert Einstein, aliás,
integra a rede nacional de bancos públicos que, sob
a coordenação do Instituto Nacional do Câncer, faz o
armazenamento de cordões umbilicais. Muitos novos
pais, segundo a IstoÉ, já investem na reserva de células do cordão umbilical de seus ﬁlhos.
Há ainda outras frentes de pesquisa com célulastronco, além dessas duas mais divulgadas, referentes às
células embrionárias e da medula óssea. Por exemplo,
uma cirurgia inédita com aplicação de células-tronco
em nervos periféricos, isto é, de fora da coluna, foi realizada no Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC – RS), no
começo do mês de fevereiro.
O médico Jefferson Braga Silva, especialista
em cirurgia da mão e microcirurgia, em conjunto com
a equipe do Centro de Terapia Celular do Instituto de
Pesquisas Biomédicas (IPB) da Universidade, aplicou
a terapia a um paciente com lesão no antebraço. O
objetivo da cirurgia foi o de restabelecer a estrutura
do nervo a partir do uso de células-tronco retiradas da
crista ilíaca, isto é, da bacia do paciente, de modo a
melhorar sua sensibilidade e motricidade. Segundo o
Dr. Braga Silva, “o paciente operado está bem clinicamente, a recuperação parece mais rápida e de melhor
qualidade funcional que a dos pacientes submetidos
à microcirurgia reconstrutiva sem a aplicação de células-tronco”.
O médico, aliás, é um dos três pesquisadores selecionados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq) para fazer estudos com
células-tronco, em conjunto com o Centro de Terapia
Celular do Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) da
PUC – RS. Entre as perspectivas da pesquisa está a
melhoria do atendimento de acidentados, sobretudo em
nosso País, onde muitas pessoas, em geral das classes populares, não conseguem assistência imediata
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após o trauma, o que causa a retração do nervo, com
perda de movimentos e de sensibilidade.
Sr. Presidente, a Medicina experimenta hoje um
progresso que suscita curiosidade, do que se aproveitam, com algum sensacionalismo, jornais, revistas,
rádio e televisão. Neste mês de abril, a novidade foi a
técnica das células-tronco de cordão umbilical.
Essas células umbilicais apresentam, no entanto, uma pequena restrição: não podem ser utilizadas
para tratar doenças de origem genética, porque elas
também contêm a codiﬁcação que causa o problema.
Assim, muitos especialistas fazem restrições ao otimismo em relação ao armazenamento desses tecidos. É
necessário, portanto, encarar sempre com realismo
as promessas da tecnologia médica: nem excesso de
conﬁança, nem ceticismo estéril.
Qualquer nova tecnologia, em qualquer campo,
leva algum tempo até se consolidar e ter seu uso generalizado. A tecnologia médica, exatamente por envolver a vida humana, exige maiores cuidados. Muitos
estudos ainda serão necessários para que as terapias
com células-tronco de todo tipo se tornem inteiramente
conﬁáveis e estejam acessíveis para todos os pacientes. As células-tronco de cordão umbilical constituem
mais uma possibilidade de futuro melhor para pacientes de doenças degenerativas de órgãos.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Srªs e Srs. Senadores, venho
à tribuna, respeitosamente, requerer deste Congresso
Nacional a aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Desde junho do ano passado, a Câmara
dos Deputados está discutindo o projeto enviado pelo
Executivo, fundamentado após ampla discussão com
aqueles que mais entendem do assunto: pequenos
empresários e trabalhadores.
A proposta estava na pauta da convocação extraordinária do Congresso Nacional, mas, infelizmente, não foi possível votá-la naquela oportunidade. Em
seguida, entrou na lista de espera de votação no Plenário da Câmara dos Deputados: agora aguarda a
aprovação de medidas provisórias e outros projetos
com urgência constitucional, além dos processos envolvendo deputados.
A não aprovação da matéria será fatal para a
sobrevivência de pequenos empresários e trabalhadores. Há alguns dias, o Presidente Lula se mostrou
preocupado com a lentidão na análise da proposta e
pediu celeridade do Congresso Nacional na votação.
E o Presidente não está só: lideranças importantes de
todos os partidos se manifestaram favoravelmente à
Lei, que não é só de interesse das micro e pequenas
empresas, mas de todo o País.
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É inegável a importância dos pequenos negócios para a economia nacional. A união faz a força: em
conjunto, as micro e pequenas empresas representam
20% do PIB brasileiro. Também são responsáveis por
seis em cada dez postos de trabalho, e são as maiores
geradoras de empregos do País. Entre 1995 e 2000, o
aumento de vagas no setor foi de 25%, enquanto nas
grandes empresas, obrigadas a cortar salários e oportunidades, o incremento foi de apenas 0,3%.
A aprovação da Lei das Micro e Pequenas empresas beneﬁciará, diretamente, 15 milhões de estabelecimentos, de acordo com o Sebrae. Os benefícios
indiretos são imensuráveis. Discutida por vários segmentos da sociedade, a proposta está bem fundamentada em um tripé modernizador para os pequenos
negócios: desburocratização, simpliﬁcação tributária e
estímulo à inovação.
O maior destaque é a criação do Simples Nacional, chamado de Supersimples, que substituirá o
Simples que conhecemos hoje. O Supersimples será
muito melhor do que a versão atual, que vigora apenas na esfera federal. Hoje, nem todas as unidades
da federação têm um imposto único que substitui o
emaranhado de tributos estaduais. Com o Supersimples, União, Estados e Municípios serão obrigados a
uniﬁcar as cobranças de impostos para as pequenas
empresas.
O Supersimples vai facilitar a vida do pequeno
empreendedor: IRPJ, IPI, CSLL, PIS/Pasep, Coﬁns e
INSS, além do ICMS estadual, do ISS municipal e das
contribuições sindicais, serão reunidos em um só tributo e recolhidos de uma só vez. A Lei Geral das Micro
e Pequenas Empresas também corrige uma distorção
do Simples atual. À medida que os pequenos negócios cresçam e se desenvolvam, farão uma transição
gradual para o sistema de recolhimento de impostos
pago pelas grandes empresas. Sem choques, nem
escaladas tributárias. Isso permitirá que as empresas
se tornem cada vez maiores, gerem mais emprego,
renda e oportunidade sem que estejam obstruídas
pelo sistema tributário.
Os formuladores da proposta também ampliaram
o escopo das empresas a serem beneﬁciadas com a
moderna legislação. O setor de serviços, que ganha
cada vez mais importância na economia contemporânea, poderá usufruir das vantagens do Supersimples.
Empresários do ramo de construção civil, de informática
e os escritórios de contabilidade também poderão aderir
ao sistema simpliﬁcado de recolhimento de impostos.
Essas facilidades representarão um grande passo para
que os pequenos negócios no País possam galgar um
novo degrau e contribuir para o desenvolvimento.
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Os benefícios da Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas não se resumem ao Supersimples. A redução da burocracia é outra preocupação que inspirou a
redação do texto da proposta. Todas as modiﬁcações
serão feitas para evitar aborrecimentos ao pequeno
empresário: o número de documentos necessários
para a abertura de um negócio será reduzido e o registro empresarial será uniﬁcado em um só órgão do
Governo.
Outro foco importante da Lei é o estímulo à inovação tecnológica e à criatividade empresarial, que
são os alicerces do desenvolvimento e os responsáveis pelo aumento da produtividade e pela geração
de riqueza. Com a entrada em vigor da nova Lei, os
institutos de pesquisa cientíﬁca e entidades dedicadas
à inovação tecnológica deverão manter programas de
apoio a projetos de inovação nas micro e pequenas
empresas, com designação de verba em seus orçamentos anuais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu poderia
me estender indeﬁnidamente sobre os avanços que a
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas trará para
a economia nacional. Não resta dúvida de que ela é
necessária para que possamos tornar nossa economia
mais eﬁciente e gerar mais empregos. A criação do
Simples, há alguns anos, foi uma experiência exitosa e
representou um importante passo rumo à modernidade
tributária. Precisamos prosseguir nesta caminhada.
Os tormentos no cenário político não podem atrapalhar o andamento de matérias importantes como esta,
que trará benefícios a milhões de brasileiros. Eventuais
divergências e disputas políticas não podem atrasar
ainda mais a votação da matéria. A Lei Geral das Micro
e Pequenas Empresas é de interesse suprapartidário,
um desejo do País e de todos nós. Quando instado
a exercer sua atribuição constitucional de legislar, o
Congresso não pode se furtar a fazê-lo. É o interesse
nacional que está em jogo, e temos de prestar contas
à sociedade brasileira.
Era isso o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, pesquisas recentemente divulgadas
pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística – IBGE – revelam que os gastos
com saúde oneram de forma signiﬁcativa o orçamento
das famílias brasileiras, ocupando o quarto lugar entre
os itens de maior despesa. À frente dos gastos com
saúde estão, pela ordem, os relacionados com habitação, alimentação e transporte.
Assim, é compreensível que o anúncio, feito pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de expansão do
programa Farmácia Popular, seja recebido com aplau-
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sos pela população brasileira. A medida dá maior
concretude a uma de suas promessas de campanha
e amplia a assistência farmacêutica, oferecendo à população mais uma opção de acesso aos medicamentos, sem prejuízo do suprimento pelo Sistema Único
de Saúde.
Implantado em 2004, o programa Farmácia Popular, que tem aprovação de 91% dos usuários, forneceu
até o momento cerca de 15 milhões de medicamentos
à população brasileira, em 120 drogarias espalhadas
por diversas cidades do País.
Os medicamentos à venda nas farmácias populares são adquiridos pela Fundação Oswaldo Cruz
– Fiocruz junto a laboratórios públicos e da rede privada e oferecidos à população a preço de custo. Dessa
forma, o consumidor pode adquirir o medicamento por
um preço que varia de 50% a 90% em relação aos preços de mercado, aliviando sensivelmente o orçamento
familiar, em especial quando se trata de produtos de
uso continuado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é importante ter em mente que o alto custo dos medicamentos,
não raro, inviabiliza a cura. De acordo com o Conselho
Nacional dos Secretários de Saúde, 51,7% dos brasileiros abandonam o tratamento médico por falta de
recursos para comprar os medicamentos prescritos.
Dos dez medicamentos mais procurados na rede
do programa Farmácia Popular, oito são indicados para
o tratamento de diabetes e hipertensão, doenças de
grande incidência e que exigem tratamento continuado.
O Ministério da Saúde estima que 16 milhões e 800
mil brasileiros acima dos 40 anos sofrem de hipertensão; desses, 7 milhões e 700 mil são cadastrados no
Serviço Único de Saúde e recebem os remédios gratuitamente. Como se vê, há um grande contingente
que, não recebendo gratuitamente os medicamentos
do SUS, arca com uma despesa elevada para o seu
poder aquisitivo ou abandona o tratamento prescrito.
Em relação ao diabetes, a estimativa é que existam
no Brasil cerca de 5 milhões de portadores da doença,
embora apenas 2 milhões e 600 mil sejam cadastrados no SUS.
Além do diabetes e da hipertensão, os medicamentos fornecidos pela rede do programa Farmácia
Popular contemplam também o tratamento de problemas gástricos, asma, infecções e verminoses, cólicas,
enxaqueca, queimaduras, inﬂamações e alcoolismo.
Também merece destaque o fornecimento de anticoncepcionais, viabilizando, muitas vezes, o planejamento
familiar.
O fornecimento de medicamentos a baixo custo
é uma experiência inédita no Brasil, mas já vinha ocorrendo com sucesso em países europeus, como França,
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Alemanha, Portugal e Espanha. No caso brasileiro, o
programa parece excepcionalmente apropriado. Isto,
porque o gasto das famílias brasileiras com a aquisição de remédios supera qualquer outro tipo de gasto
relacionado com a saúde. Uma pesquisa do Ministério
da Saúde revelou que os medicamentos consomem
nada menos que 32% do gasto mensal com saúde
no Brasil, seguido pelos Planos de Saúde, que representam 25%; e os demais gastos, com os seguintes
percentuais: tratamento dentário, 16%; aquisição de
óculos e próteses, 8%; internações, 7%; exames, 4%;
consultas médicas, também 4%; terapias, 3%; e outros gastos, 1%.
Com base nesse levantamento, compreende-se
o empenho do Governo Federal em expandir o programa Farmácia Popular. A nova etapa prevê a abertura de mais 266 unidades do programa, o que ainda é
pouco em face da dimensão do nosso território e dos
grandes contingentes populacionais de baixo poder
aquisitivo. Aliás, é bom lembrar que o alto custo dos
medicamentos compromete o orçamento não apenas
da população mais carente, mas também de classes
mais favorecidas, especialmente quando a doença
exige tratamento prolongado ou contínuo. Por isso,
o Governo Federal optou pela criação de balcões de
Farmácia Popular, por meio de acordos com as grandes redes de farmácia. Pelos termos do convênio, as
farmácias tradicionais que vierem a participar do programa colocarão um adesivo para avisar a população
que ali podem ser encontrados os medicamentos da
Farmácia Popular.
Ao cumprimentar o Governo Federal pela iniciativa
de expandir o programa Farmácia Popular, quero me
congratular com a população brasileira, especialmente
a população de menor poder aquisitivo, pelo êxito dessa iniciativa. E quero, também, expressar meus votos
de que programas dessa natureza continuem sendo
implantados e administrados com seriedade, para melhorar os níveis da saúde pública e a qualidade de vida
de milhões de famílias brasileiras.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 56
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR MARCO MACIEL NA SESSÃO DO
DIA 03 DE MAIO DE 2006, QUE, RETIRADO
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PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA SE
PUBLICA.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, ilustre Senador João Alberto Souza, da representação do Maranhão nesta Casa da Federação,
Srªs e Srs. Senadores, o PFL e o Instituto Tancredo
Neves, presididos, respectivamente, pelo Senador
Jorge Bornhausen e Deputado Vilmar Rocha, promoveram, semana passada, no Rio de Janeiro, um Seminário Temático sobre Política Externa. Presentes,
entre participantes, expositores e convidados, gostaria
de assinalar: Prefeito César Maia, da Cidade do Rio
de Janeiro, Embaixador Marcos Azambuja, Professor
Demétrio Magnoli, especialista em política externa,
Deputado Aroldo Cedraz, Ministro Marcus Vinicius
Pratini de Moraes, Senador José Agripino Maia, Líder
do PFL no Senado Federal, Senador José Jorge, Líder da Minoria no Senado Federal, Deputado Rodrigo
Maia, Líder do PFL na Câmara dos Deputados, Dra.
Solange Amaral, Presidente do ITN do Rio de Janeiro. Por motivo de saúde, o economista Carlos Geraldo
Langoni, que seria debatedor, não pôde comparecer,
mas enviou excelente texto que será incorporado à
publicação a ser editada.
Em vista da importância dos assuntos tratados
na ocasião, desejo fazer algumas considerações a respeito do posicionamento do Brasil, em nossos dias, na
Comunidade Internacional, especialmente no espaço
em que nos situamos, uma vez que a componente geográﬁca – como é cediço – condiciona o desempenho
dos chamados Estados Nacionais.
Inicio, portanto, versando sobre a América do
Sul. Vivemos, como se sabe, na região, um novo ciclo
político a exigir redobrada atenção.
O Brasil convive com dez países lindeiros. Poucos países no mundo tem, portanto, tantos vizinhos.
Ademais, temos todas as nossas fronteiras deﬁnidas
pela herança diplomática do Barão de Rio Branco, com
todos os limites reconhecidos pelos nossos vizinhos,
algo quase uma singularidade no mundo. Daí os gastos
brasileiros com defesa serem relativamente pequenos
em proporção ao Produto Nacional Bruto. Além disso, com exceção da Colômbia, assolada por intenso
conﬂito interno de décadas, o qual agora procura corajosamente resolver, não há graves turbulências nos
arredores imediatos do Brasil. Isto, se por um lado nos
tranqüiliza, por outro lado nos adverte com relação ao
momento presente.
Na Bolívia, por exemplo, duas empresas privadas
brasileiras encontram-se ameaçadas de expropriação,
e a nossa empresa estatal de petróleo, a Petrobras,
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defronta-se com a ameaça de nacionalização pelo
Governo daquele País.
O Brasil, como disse há pouco, nada tem a reivindicar territorialmente, nem convém explicitar pretensões de lideranças internacionais. Aliás, como é
notório, liderança não se impõe, nem se realiza tampouco com os excessos verbais. Liderança, antes de
tudo, se exerce pela credibilidade, trabalho e sobriedade. Liderança reclama ainda o exercício de condições
fáticas e o império das circunstâncias. Elas também
decorrem em função do tamanho do território, expressão demográﬁca, pujança de sua economia e massa
crítica no campo da ciência e da tecnologia. Por isso,
todas às vezes que autoridades brasileiras proclamam
publicamente hegemonias, mesmo cooperativas, logo
despertam dúvidas quanto às conseqüências da atitude.
Mesmo porque, sabemos, a legitimidade internacional
do Brasil crescerá sobretudo quando consolidarmos
deﬁnitivamente o Estado Democrático de Direito, as
políticas de respeito aos direitos humanos e os cuidados com a preservação do meio ambiente, questões
mundiais e não apenas locais.
De outra parte, como observou precursoramente
o ex-Presidente Clinton, dos Estados Unidos, nestes
tempos de globalização está desaparecendo a diferença entre política externa e política interna. A conseqüência visível é o papel de relevo assumido pela
opinião pública, conforme situou, em certa oportunidade, o ex-Chanceler Celso Lafer que observou, com
muita propriedade, que as questões internas passam
a ser questões de grande visibilidade interna. A questão externa não é mais tratada apenas pelos chefes
de Estado ou de Governo ou pelas suas respectivas
chancelarias.
Tudo nos leva, Sr. Presidente, a reforçar a convicção de que cada vez mais existe uma inseparável
relação entre política interna e política externa numa
comunidade internacional amplamente globalizada
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Pois não,
nobre Senador José Jorge, Líder da Minoria nesta
Casa.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Marco
Maciel, ex-Vice-Presidente da República, gostaria de
me solidarizar com V. Exª na questão da Bolívia, pois
a considero gravíssima.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Concordo
com V. Exª.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Na verdade, sobre
a questão do gás, o Brasil depende em 50% da produção da Bolívia. Ontem, ouvi declaração do Presidente
da Petrobras dizendo que não há problema em relação
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ao abastecimento. Essa declaração é completamente
inconseqüente. Basta interrompermos em um dia o
abastecimento do gás via gasoduto para começar a
faltar gás nos centros industriais mais importantes do
Brasil, como São Paulo e todo o sul do País. Então,
acho que o Governo Lula foi inconseqüente em sua
política para a América Latina. Sua Excelência apoiou
todos estes presidentes atuais, que, na verdade, estão
realizando uma política que não está levando em conta
interesses de seus próprios países. Penso que o Brasil
tem de ser diplomático, sim, mas tem de ser duro também, além de ter de saber das coisas, porque haver
isso, tudo bem, mas, o Governo ser pego de surpresa
mostra que a nossa diplomacia era muito melhor quando proﬁssionalizada. Essa diplomacia politizada que o
Governo Lula tentou fazer está nos trazendo problemas econômicos e não nos trouxe liderança política.
O grande líder político da América Latina hoje não é
Lula; é Chávez. Ele que está comandando a política na
América Latina; e o Brasil, com toda a sua estrutura,
está em uma posição secundária. Isso é unicamente
de responsabilidade do Governo do Presidente Lula.
Muito obrigado.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Agradeço
a V. Exª, nobre Senador José Jorge, o aparte. V. Exª,
pelo fato de haver ocupado o cargo de Ministro de Minas e Energia conhece bem quão crítica é a questão
do abastecimento de gás no nosso País, sobretudo
para atender a demandas na área industrial, indispensável ao nosso processo de desenvolvimento. V. Exª
também faz algumas considerações de ordem política e salienta a necessidade de continuarmos com a
tradição da política externa brasileira, de manter proﬁssionalizada a condução da política externa. Observamos, no atual Governo, que este caminho sofreu
alterações de rumo, não somente pela existência de
mais de um interlocutor na seara internacional, mas,
também, pela perda de proﬁssionalismo no tratamento de problemas que não são questões de Governo,
antes questões de Estado.
Neste quadro das imediatas vizinhanças terrestres e oceânicas, as relações mais relevantes tendem
a ser com os países de economia e posições geográﬁcas estratégicas em relação ao Brasil. É o caso para
exempliﬁcar do Mercosul. Nem por isso, devemos propor
ênfases excessivas ou sequer subestimação de outras
alianças num mundo que se integra com velocidade.
Sr. Presidente, o Brasil tende, cada vez mais, a se
credenciar no cenário internacional pela consolidação
das instituições democráticas e estabilidade econômica.
Este fato nos possibilita negociações mais diversiﬁcadas. Não temos porque nos circunscrever a espaços
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imediatos de inﬂuência por temores de novas aproximações, muito menos esquecimento de antigas.
Por importantes que sejam, por exemplo, os chamados Brics, com os quais temos aﬁnidades de território, economia e nível tecnológico. Os Brics, como
assim denomina a imprensa, são constituídos pelo
Brasil, Rússia, Índia e China, também têm faixas competitivas mútuas, como se vê nas discordâncias entre
China e Brasil, por exemplo, na Organização Mundial
do Comércio (OMC). O mesmo se diga com o G-20,
grupo de nações em planos diferentes de desenvolvimento – é bom chamar a atenção –, também aﬁns do
Brasil, como ﬁcou claro nas tentativas de continuação
da Rodada de Doha, cujos impasses com os Estados
Unidos e a União Européia ainda não permitiram que
a referida Rodada se conclua; e o que é mais grave: é
possível que se conclua sem nenhum ganho efetivo, o
que não deixa de ser dano para o nosso País.
Por outro lado, como advertiu recentemente o
economista Carlos Geraldo Langoni, indesejadamente
o Brasil ainda convive com grande carga tributária, juros elevados e crescentes aumentos dos gastos públicos, sem mencionar que as reformas modernizadoras
capazes de elevar nossas taxas de desenvolvimento,
inclusive pela possibilidade de atrair investimentos externos, foram retiradas da pauta pelo atual Governo.
Não se deve esquecer, igualmente, a baixa prioridade
atribuída à educação e, frise-se, ao desenvolvimento
cientíﬁco-tecnológico, cujos recursos, sobretudo os
decorrentes dos fundos criados no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, continuam sendo
altamente contigenciados. Sobre este assunto, recentemente, o Senado aprovou, depois de apreciada pela
Câmara dos Deputados, proposta do Senador Roberto Saturnino, que esperamos venha a ser sancionada
pelo Presidente da República.
Na área externa, igualmente não conseguimos
consolidar instituições imprescindíveis ao processo de
inserção regional. O Mercosul não pôde festejar seus
quinze anos de vida: os conﬂitos na agenda econômica e comercial não foram politicamente superados
e, conquanto se tenha ampliado o número de seus
integrantes, tal ocorreu na condição de meros associados e não como membros plenos. Muitos países da
América Latina optaram por fazer acordos de comércio
com os Estados Unidos. É importante considerar neste
instante – aliás, Presidente, estou fazendo um resumo
– que o Uruguai conclui um acordo de livre comércio
com os Estados Unidos. É bom lembrar que já o fez
também com o México, país da área do Nafta. Divulga a imprensa, hoje, uma matéria sobre este tema. O
Presidente Tabaré Vásquez revela um enorme desconforto com o Mercosul. Falou-se, inclusive, dias atrás,
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em sua saída do Mercosul, ou pelo menos abandono
da sua condição de membro permanente à condição
de mero membro associado.
Na realidade, a percepção, aliás, focalizada pela
imprensa nacional e estrangeira, é o que o Mercosul,
cujo nascimento se mirou no modelo exitoso da União
Européia, encontra-se em grave estágio de desfazimento de conquistas feitas e sombrias expectativas
com relação ao futuro.
Não se avançou, de forma articulada e orgânica
ﬁrme, para viabilizar a IIRSA – Integração da Infraestrutura da Sul América –, cujo processo mereceu
prioridade no governo Fernando Henrique Cardoso
culminando com a realização de uma Conferência de
todos os Chefes de Estado ou Governo dos doze países da América do Sul, realizada em Brasília, entre
31 de agosto e 01 de setembro de 2000.
Também não avançamos nos entendimentos para
um enlace do Mercosul com a União Européia, cujo
acordo-quadro foi assinado em Madri, em 1995, há,
portanto, onze anos.
O mesmo se pode dizer da tentativa para a integração hemisférica – América do Sul, América Central e Caribe e América do Norte, a chamada ALCA
– Acordo de Livre Comércio das Américas, lançado em
1994 e de que cujo projeto o Brasil é co-presidente ao
lado dos Estados Unidos. Isso fez proliferar os acordos
comerciais isolados de países centro-americanos e do
Caribe com os Estados Unidos.
Sem nenhum progresso, o Brasil continuará em
grande diﬁculdade para alçar posições mais destacadas no cenário internacional. Isso sem desconsiderar,
insista-se, possuir o nosso País produto interno bruto,
recursos naturais, população, dimensões territoriais
acima da média da região, dispondo assim de maior
margem de associações no plano externo.
Mas, Sr. Presidente, sem nenhum progresso
nessas áreas, o Brasil continuará em grande diﬁculdade para alçar posições mais destacadas no cenário
internacional.
Tome-se, por exemplo, na América do Sul, a
experiência do Chile nos anos recentes. Nas últimas
presidências conquanto haja alternâncias de partidos
no poder, estendendo-se à atual, o Chile persevera no
cumprimento de seus objetivos internos e externos,
estes de aproximação econômica com todos os países e blocos, na medida de suas necessidades, sem
concessões a qualquer emocionalismo.
As sucessivas presidências chilenas, produto da
chamada consertação – ou consertación, como eles a
chamam –, não signiﬁcam que os presidentes tenham
sido do mesmo partido sempre. Tivemos Eduardo Frei,
que é de formação um democrata cristão, depois,
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Alywim, que também não pertence ao Partido Socialista,
ou Social Democrata, da Presidenta Bachelet.
A propósito, eu gostaria de citar, rapidamente,
uma observação do Embaixador Rubens Ricupero,
em artigo publicado na Folha de S.Paulo, há um ano,
dizendo que “...consenso nacional exige valorizar a
continuidade em lugar da ruptura, não transformar a
política externa em plataforma de um só partido e evitar
o erro dos anos 60 de dar-lhe conotação ideológica”
e lembrava, socorrendo-se da sabedoria de Tancredo
Neves, quando este aﬁrmou “existir consenso nacional
em torno não de política externa mas daquela ‘conduzida pelo Itamaraty’, como para acentuar a continuidade, a isenção, o proﬁssionalismo e diferenciá-la de
facções ou partidos...”.
Para agravar esse quadro, Sr. Presidente – e
aí volto a uma questão que tem a ver com a crise do
Brasil com a Bolívia –, vemos surgir um novo tipo de
populismo, o neopopulismo, que tanto contribui para
promover líderes providenciais, aumentar as distâncias
sociais e afetar a imagem da nossa região, da América
do Sul, no Exterior.
Vale a pena assinalar artigo do reputado historiador mexicano Enrique Krause, que trata muito bem
da recorrência do fenômeno na América Latina. Leio
trechos:
O populista não só usa e abusa da palavra; ele
se apropria dela. A palavra é o veículo especíﬁco de
seu carisma. O populista se sente o intérprete supremo
da verdade geral e também a agência de notícias do
povo. Fala com o povo de modo constante, incita suas
paixões, ‘ilumina o caminho’, e faz isso sem restrições
nem intermediários.
E, mais adiante, acrescenta:
O populismo fabrica a verdade. Os populistas
levam às últimas conseqüências o provérbio latino:
‘Vox populi, vox Dei’ ... o governo ‘popular’ interpreta
a voz do povo, eleva essa versão à condição de verdade oﬁcial, e sonha com decretar a verdade única.
Os populistas abominam a liberdade de expressão.
Confundem a crítica com inimizade militante, por isso
buscam desprestigiá-la, controlá-la, silenciá-la.
Sr. Presidente, o Embaixador Marcos Azambuja,
cujo talento está associado a uma grande experiência
sobre o assunto, aﬁrmou:
Antônio Francisco Azeredo da Silveira, que foi
Chanceler do Brasil – e nada conservador por temperamento e convicção – disse de forma memorável ‘a
melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se’. Esta
indispensável conciliação entre o respeito pelas boas
regras e pelos bons procedimentos e a necessidade
imperiosa de ajustar o País a um mundo em acelerada mutação, faz com que a política externa do Brasil
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deva ser objeto de uma permanente reﬂexão da qual
devem participar, naturalmente, governo, a oposição
e todos os segmentos da sociedade civil.
Lembrou o Embaixador Azambuja que:
O Mercosul deve ser equipado para acolher novos
sócios e enfrentar novos desaﬁos. Precisa de um grau
maior de institucionalização e parece-me esgotado o
círculo em que – para que funcionasse – bastava contar com a disposição informal e ﬂexível de seus dois
grandes sócios. Há um déﬁcit de idéias que sejam ao
mesmo tempo realistas e visionárias.
Sr. Presidente, concluo observando que precisamos fazer algo que tem sido aqui à saciedade
lembrado: buscar dar à política externa um caráter
de proﬁssionalismo, de continuidade e, sobretudo,
que os seus passos sejam mirados como questão de
política de Estado, e não como política de governo,
isto é, exigindo, conseqüentemente, o protagonismo
do Itamaraty na condução dos problemas que dizem
respeito à formulação e execução da política externa
de nosso País.
Foram essas, Sr. Presidente, as considerações
que desejava fazer, nesta tarde, a respeito do Seminário do PFL no Rio de Janeiro, versando sobre a circunstância internacional.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO NA SESSÃO DO
DIA 03 DE MAIO DE 2006, QUE, RETIRADO
PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA SE
PUBLICA.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva tem encontro marcado amanhã,
em Puerto Iguazu, ao lado de Foz do Iguaçu, com Evo
Morales, da Bolívia; Néstor Kirchner, da Argentina; e
Hugo Chávez, da Venezuela.
Pergunto: se o episódio da expropriação decretada pelo Governo da Bolívia envolve basicamente dois
Presidentes, Lula e Morales, por que uma reunião com
quatro Presidentes? Isso me dá idéia de menoridade
política de parte do Presidente Lula. Ele precisa de dois
assessores ou de dois líderes – não sei bem –, mas me
parece menor de idade politicamente neste momento.
Reunião de dois; para que quatro? Por que não a OEA
inteira, se o assunto é mais grave? E, se não é grave
– e ele fala que não é grave –, por que quatro?
Perguntar não ofende e, por isso, pergunto ademais: por que uma reunião na divisa Argentina-Brasil
e não em Brasília ou até mesmo em La Paz, palco do
conﬂito? Turismo no ﬁnal de semana? Seria hora para
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isso? Repito, Senadora Lúcia Vânia: para que a presença de Kirchner e de Chávez nessa reunião?
Disse Dora Kramer no jornal Estadão (O Estado
de S. Paulo) de hoje:
(...) enquanto o Brasil ainda tenta entender – tergiversa e perde tempo – e a reunião na cidade turística
de Foz é mais uma tergiversação e perda de tempo
– o Primeiro-Ministro Espanhol, José Luis Zapatero,
advertiu Morales sobre a gravidade e as conseqüências do seu gesto. Tomou posição.
O Presidente faz turismo e o Primeiro-Ministro
Espanhol toma efetiva posição em defesa do seu povo,
em defesa do seu País.
Mais notícias de Zapatero, da Espanha:
A Espanha aﬁrmou ontem que a nacionalização
do petróleo pela Bolívia terá conseqüências na relação bilateral entre os países, ameaça que se pode
traduzir em cancelamento do perdão de dívidas para
o país sul-americano. O Governo espanhol disse que
estava profundamente preocupado com a decisão do
Governo de Evo Morales e reclamou do modo como
as mudanças foram realizadas.
E do Governo chileno, da Líder socialista Michele Bachelet:
O Governo do Chile também disse que se reuniria ainda esta semana com as empresas do país que
operam na Bolívia para discutir a questão.
Consta do editorial do mesmo Estadão:
(...) o que falta, sobretudo, é uma posição do
Presidente. Só não faltou a aloprada idéia de recorrer
ao cúmplice e ﬁador do golpe de Morales contra a Petrobras, Hugo Chávez, para mediar a crise.
Dá até para entender o porquê dessa alopratice
de Lula. O Presidente brasileiro já não manda nada
na América do Sul. Já não tem a menor inﬂuencia no
Continente. Literalmente, o Brasil foi passado para
trás. O Governo Lula, inocentemente, disse que evita
confrontar e prefere negociar para evitar a elevação
do preço do gás. A elevação do preço, porém, é inevitável, porque a Bolívia aumentou a tributação sobre o
gás, de 50% para 82%.
O Governo Lula diz também que não há risco
de racionamento de gás. Tal racionamento, porém, já
está havendo em função das chuvas, e considero inevitável que, no mínimo, alguém responsável sinta-se
preocupado com o fato que se desenha em relação
ao abastecimento de gás para as nossas vidas e para
as nossas indústrias.
Aﬁrma, ainda, o Governo Lula que a Bolívia se
comprometeu a não interromper o fornecimento do
produto ao Brasil. Pode ser. Mas que garantia pode
oferecer um país que historicamente troca até presidente como quem troca de camisa?
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O Governo Lula precisa extrair dessa crise a lição
que ela nos dá: o Brasil precisa reduzir a dependência
de fontes energéticas externas. O Brasil, insisto, deve
investir em suas próprias fontes. Cito um exemplo da
minha província: o gás natural de Urucu, no Amazonas – completando, Senador Valdir Raupp, o gasoduto,
que não só iria para Manaus como também para a sua
cidade, Porto Velho.
De igual modo, o País deve investir em energia
eólica, para pequenas unidades, no álcool e, inclusive,
no biodiesel – não no marketing, como vem sendo feito,
mas como fonte alternativa de energia. Isso é cabível,
isso é justo e é necessário.
O risco, porém, não é apenas de desabastecimento. Miriam Leitão diz que:
(...) o risco maior é a incerteza das empresas consumidoras de gás. Elas se assustam com o despreparo
e a improvisação do Governo brasileiro nas primeiras
horas de uma crise que era previsível.
Diz, ainda, a jornalista Miriam Leitão:
Morales não leva em conta, mas a Bolívia perde
muito mais; juntas, Petrobras e Repsol têm investimentos que representam um quarto do PIB boliviano, que
é do tamanho do PIB de Duque de Caxias.
E acrescenta:
Para o mercado internacional, a Bolívia é um país
em que não se pode conﬁar.
O Governo brasileiro, segundo a imprensa, “reage
com cautela”. Lula, ainda conforme a imprensa, “evita
confronto e tenta conciliação”.
Com cautela, sim, mas que esta não se confunda
com covardia. O Governo espanhol deu exemplo de
reação altiva. Lula preferiu reconhecer no decreto de
Morales “gesto de soberania da Bolívia”, mas deveria
saber que soberania não existe para dar calotes.
Se essa moda pega – este é o alerta que faço a
Casa, que certamente estará atenta a isso –, daqui a
pouco, o Paraguai pode agir da mesma maneira em
relação a Itaipu, o que traria conseqüências econômicas muito piores para a questão energética no Brasil.
O Ministro boliviano da Casa Civil ainda tem a
pretensão e, mais do que isso, o desplante de dizer
como o Brasil deve reagir: “Esperamos uma resposta
moderada”, declarou ele.
O Brasil foi generoso e simpático, nada disso
adiantou. Diplomatas experientes já alertavam para
o risco da nacionalização na Bolívia. Na verdade, foi
mais do que nacionalização; foi expropriação. Não há
a perspectiva de pagamento pelos danos econômicos
e ﬁnanceiros que causaram à poupança da Nação
brasileira.
Há lições que devem ﬁcar claras para o Presidente Lula e seu Governo: em política externa, ingenui-
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dade é falha mortal; discursos de generosidade com
a vizinhança não se traduzem em benefícios econômicos; e simpatias ideológicas não trazem benefícios
diferenciados.
Apesar dessas advertências, o Presidente Lula,
desde 2005, deslizou nesses três princípios ao lidar com
a Bolívia. Agora, amarga a transformação da Petrobras
em mera prestadora de serviço naquele país.
O Brasil está em um beco sem saída pelo seu
irrealismo nas avaliações. O governo brasileiro virou
refém da Bolívia. O continente está em crise política.
Na verdade, o Governo Lula – e, por extensão,
lamentavelmente, o Brasil – está mais nas mãos de
Chávez do que de Morales. Importante revista norte-americana publica a lista dos cem maiores líderes
mundiais, e a América do Sul entra com um nome:
Hugo Chávez. Lula está de fora.
Hoje de manhã, recebi telefonema de um pernambucano, Antônio Gusmão, dizendo estar desconﬁado
de que teremos nova versão do valerioduto – seria,
segundo ele, um “bolivioduto”. Explica-se: o prazo do
decreto de Morales é de seis meses para a renegociação do contrato da Petrobras, tempo que falta para as
eleições no Brasil. Isso teria o objetivo de proporcionar a Lula alguma vantagem eleitoral. É o que imagina
Antônio Gusmão.
Não consigo ver vantagem eleitoral para o Presidente, se percebemos que tem sido tíbia a sua ação
nesse episódio. Vejo, sim, que Morales pode estar, irresponsavelmente, pensando nas eleições constituintes do
seu país e jogando demagogicamente, acenando com
algo que não pode durar, porque não é sustentável,
para vencer as eleições e, quem sabe, mergulhar no
imponderável a república boliviana logo a seguir.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo dos Estados Unidos disse que a ação unilateral de
Morales prejudica a própria Bolívia. A preocupação dos
norte-americanos é com o cumprimento dos contratos.
A preocupação do Governo brasileiro deve ser com a
exigência do cumprimento dos contratos. As empresas
privadas não podem ﬁcar em desvantagem em função
dos movimentos de um Governo.
Bem a propósito, repito, na lista das cem maiores
personalidades mais importantes do mundo, escolhidas
pela revista Time, Lula nela não ﬁgura nem de leve;
Hugo Chávez, estranhamente, sim.
Um acerto da Time: defenestrou Lula. Acertadamente.
Um erro da Time: incluiu Chávez. Erradamente,
portanto.
Novas aspas para o Estadão:
Só os nefelibatas de Brasília não se deram conta
de que Morales rifou o Presidente Lula, que cometera
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a impropriedade diplomática de apoiar ostensivamente
sua candidatura à Presidência do país vizinho.
E mais, ainda o Estadão:
Ele – Morales – já deixou claro que seus ídolos e
gurus são Chávez e o ditador cubano Fidel Castro. No
sábado, os três se reuniram em Havana, para celebrar
o eixo de três pontas.
É muita estupidez! Estupidez, sim! Do Governo
Lula, é claro!
Ele não sabe o que faz. Vira a casaca ao sabor
não dos ventos, mas de suas conveniências ufanistas.
Leio o que Lula disse, em dezembro, antes das eleições na Bolívia. Aspas para mais uma genialidade do
nosso Presidente:
“Imagine o que signiﬁca a eleição de Chávez na
Venezuela...” – dizia Lula.
Quero refrescar a memória da Nação:
“... Imagine o que signiﬁca ao Evo Morales ganhar na Bolívia...”
Aí dizia Lula ainda:
“São mudanças tão extraordinárias que nem nossos melhores cientistas políticos poderiam escrever”.
Ele deveria ter dito “poderiam prever”.
O Presidente Lula estava ansiando pela vitória do
homem que depois conﬁscaria os bens da Petrobras
e interesses brasileiros em solo boliviano.
Mais aspas para o Estadão, num epitáﬁo do que
poderia restar de esperanças para salvar Lula de mais
um ﬁasco. Diz o Estadão:
Era fatal que Morales ﬁzesse o que fez. Por uma
fatalidade, o Brasil tem neste momento um Presidente
sem descortino político-diplomático e uma diplomacia
movida por suas ambições fantasiosas.
Tanto não tem descortino nem grandeza que, tolamente, vem, não é de hoje, demonstrando o maior
aconchego a ditadores.
Agora, incorpora-se a esse ultrapassado triunvirato sem divisar que o futuro do Brasil não passa
por aí.
Antes de encerrar, leio notícia que acaba de ser
divulgada nos jornais on-line. O texto é o seguinte:
Lula descarta crise e reaﬁrma direito à soberania da Bolívia.
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a
defender o direito da Bolívia de decretar a nacionalização do setor de gás e petróleo e afastou a possibilidade de crise entre os dois países.
Não contente, Lula se mostra bonzinho – ou ﬁnge
ser bonzinho – e completa:
Existirá um ajuste necessário de um povo sofrido
e que tem o direito de reivindicar maior poder sobre sua
maior riqueza”, aﬁrmou Lula em discurso na cerimônia
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de abertura da 16ª Reunião Regional Americana da
Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Para mim, preocupar com o que vai passar ou
não a Bolívia é quase um crime de lesa-pátria. A Bolívia vai passar o pior dos mundos a partir da crise que,
inevitavelmente, marcará a trajetória desse governo
insensato do Presidente Morales. Mas a preocupação
principal e primordial do Presidente Lula é manter sua
casa arrumada, sua economia funcionando, para, a
partir daí, sim, poder se preocupar com seus vizinhos,
não da forma tola como faz.
Indago: Presidente Lula, não está na hora de
olhar menos para a pobreza externa? A pobreza no
Brasil já é suﬁciente para movimentar ações em favor
das populações nacionais, daqui, da terra!
Basta, Lula!
E ele , insensatamente, diz mais:
“Não tem crise entre Brasil e Bolívia e não existirá crise”, aﬁrmou o Presidente, que se reúne com o
colega boliviano, Evo Morales, em Puerto Iguazu, na
quinta-feira. Participarão do encontro também os Presidentes da Argentina, Néstor Kirchner – como eu já
havia dito –, e da Venezuela, Hugo Chávez.
Não consigo entender por que essa coisa de
babás internacionais ao lado. Não consigo entender.
Falta agora uma chupeta. Não consigo entender por
que essa menoridade. Por que não se reúne com Evo
Morales e decide, de país para país, que se revogue o
absurdo praticado contra o interesse brasileiro?
Na véspera, o Palácio do Planalto divulgou nota
reconhecendo a soberania da Bolívia em decidir sobre
os ativos do gás, a maior riqueza do País. Ao invés de
a Bolívia dizer que julga que é do seu direito fazer o
que fez – e seria se pagasse a indenização que passou a nos dever –, é o Presidente Lula que justiﬁca a
violência sofrida pela Petrobras, pelos acionistas da
Petrobrás, pela poupança do povo brasileiro. O Brasil
quer, no entanto, negociar preço para o insumo, importante para a indústria e a classe média do País. Essa
é a desculpa oﬁcial.
Vou, Sr. Presidente, – ainda disponho de algum
tempo – dizer que, para mim, as coisas estão muito
claras. O Presidente Lula revela-se, politicamente, muito
menos preparado do que o Presidente Hugo Chávez.
É só percebermos o tamanho de um e de outro em
uma reunião internacional para sabermos que, com
toda aquela capacidade de ser bufão, o Presidente
Chávez tem estratégias e se move, portanto, como
um bom estrategista.
O Presidente Chávez, a meu ver, age claramente
para enfraquecer a liderança do Brasil no continente
sul-americano, procura expandir a sua inﬂuência para
segmentos da América Latina, a começar pelo Governo

MAIO14707
2006

Sexta-feira 5

cubano. Ele auxilia, economicamente, a Argentina, dilapidando “petrodólares”, e não faz absolutamente nada,
Senador José Agripino, que resulte em um bom futuro
para a nação venezuelana. Aposto que Chávez joga
para enfraquecer a liderança do Presidente Lula, joga
para enfraquecer a liderança do Brasil na América do
Sul. Chávez tem uma cabeça hegemônica. Inteligente
– o que todos sabemos que ele é – e preparado, com
mestrado em ciência política – o que não sei se é do
conhecimento de todos –, ele tem sua estratégia, que
diﬁcilmente vai dar certo para a Venezuela. Eu o vejo
como mais um governante desastrado que passa pelo
governo e não usa os “petrodólares”, que não usa um
bem natural não-renovável para dar o grande salto na
direção do desenvolvimento de seu país. Ele é mais
um. Peres Jiménez fez a mesma coisa; os que foram
eleitos pelo voto popular ﬁzeram a mesma coisa. A
Venezuela é um país infeliz, a meu ver, porque não
houve, até agora, um Presidente que fosse capaz de
realizar as reformas estruturais de que carece aquele
país para dar o seu grande salto usando o petróleo
como tempo político para criar novas economias e reduzir a dependência desse produto de base tão essencial hoje e que deveria ser cada vez menos relevante
num PIB que teria que ter se agigantado para que pudéssemos pensar melhor numa Venezuela mais independente, numa Venezuela que amanhã, caducando,
porque outras fontes superariam o petróleo ou porque
ele acabaria, pudesse sobreviver sem a dependência,
que hoje é brutal, total, desse produto de base.
Ouço o Senador José Agripino, com muito prazer.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Arthur Virgílio, V. Exª sempre faz um pronunciamento de
nível alto, de avaliação de Parlamentar preparado que
é, de avaliação da situação do continente, que preocupa
V. Exª como preocupa a mim. Digo a V. Exª que estou
muito preocupado com o nosso Mercosul. Na minha
opinião, nosso Mercosul está correndo o risco de se
desmilingüir. Poucas pessoas se aperceberam de que
a Bolívia é Mercosul. A Bolívia acabou de expropriar
bens que pertencem a Petrobras, quase que uma propriedade do Governo do Brasil, uma estatal poderosa,
que comprou reﬁnarias, que agora foram expropriadas
por um sócio do Brasil no Mercosul. Vejam que loucura:
dentro do Mercosul, a Bolívia expropria propriedade do
sócio Brasil. Sócios do Mercosul estão se digladiando.
A Bolívia perde o respeito pelo Brasil, o sócio maior, o
Uruguai e a Argentina estão vivendo uma crise perigosa
e a Venezuela, por intermédio do seu Presidente, troca
desaforos com um candidato a Presidente do Peru, e
o Presidente da Venezuela insuﬂando tudo. O Pacto
Andino já se foi. Esse já era. Digo isso lamentando
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muito, porque o nosso continente é a América do Sul,
não é nem a América Latina. Nosso continente não é
Honduras, não é Panamá, não é México, não é Costa
Rica; o nosso continente é Venezuela, a Guiana, exinglesa, as Guianas Francesa e Holandesa, o Equador,
até à Argentina. E nós estamos nos desmilingüindo, por
força do que V. Exª está apreciando: de um Líder chamado Hugo Chávez, que passou a perna em todos os
outros. Hoje, no Uruguai, se fala em Hugo Chávez. No
Brasil, esse homem é notícia dos jornais praticamente
todos os dias. Por conta de quê? Dos “petrodólares”.
Da PDVSA. A PDVSA pertence fundamentalmente à
República da Venezuela. Os investimentos, o dinheiro
para atender à pobreza venezuelana segue o mesmo
caminho do Brasil: como aqui, a probreza também é
cultivada naquele país à base da dependência, pois a
ela se oferece porta de entrada, sem porta de saída;
os programas sociais se dão com porta de entrada,
sem porta de saída. É a ação de Hugo Chávez, que
subjuga consciências, que se mantém no poder e que
agora, com o dinheiro da PDVSA, com os dólares do
petróleo, cotado a US$75.00 o barril, faz um mimo ao
Equador, um mimo ao Paraguai, um mimo à Bolívia,
oferecendo um presentinho aqui, outro acolá, desempenhando um papel que deveria ser nosso, do Brasil,
mas que não está sendo exercido por incapacidade de
liderança. E o Brasil vai acordar para isto: incapacidade de exercer naturalmente a liderança, porque liderança não se impõe, mas se exerce, ou não acontece.
Por falta de liderança do Presidente do Brasil, que se
chama Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento, pois, V.
Exª, Senador Arthur Virgílio, por levantar este assunto,
que tem que ser abordado...
(Interrupção do som.)
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Tem que ser
abordado, Senador Arthur Virgílio, para que possamos
estabelecer o debate. Não tenho nada contra Hugo Chávez pessoalmente, mas tenho tudo a favor do Brasil.
Quero que a América do Sul se mantenha em equilíbrio
e que não haja uma proeminência – que, a meu ver,
não é positiva – exercida à base de petrodólar e que
está fragmentando a relação que sempre existiu, mais
sólida, mais consistente ou não, na América do Sul e
que está se desmilingüindo na briga da Argentina com
o Uruguai, no conﬂito agora Brasil/Bolívia – que, muito
embora seja negado, é real, realíssimo – e na desavença clara e escrachada da Venezuela com o Peru.
Cumprimento V. Exª com esses meus comentários.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Senador José Agripino.
Sr. Presidente, requeiro apenas alguns segundos
para fechar este discurso, encaminhando um voto de
aplauso ao Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos,
de Manaus, que completa o seu 50º ano de serviços
prestados no ensinamento da língua inglesa.
Mas encerro, Sr. Presidente, respondendo ao
Senador José Agripino, em concordância, e dizendo
que algo de mais grave acontece. Está nascendo uma
Alca nas costas do Brasil. O Chile, como país associado, faz – e faz muito bem – acordo com os Estados
Unidos e com o Mercosul. O Chile sabe muito bem o
que faz; quem não está sabendo o que faz é o Governo brasileiro.
O Uruguai, parece-me que cansado dessa lengalenga do Mercosul, desse terceiro-mundismo do Presidente Lula, pretexta uma desavença com a Argentina.
No fundo, no fundo – e deixou claro Tabaré Vasquez
na sua declaração de hoje aos jornais –, querendo
buscar outros mercados, outras opções.
O Brasil se fechou para a Alca, ideológica e tolamente, e está nascendo um Alca nas costas do Brasil.
Uma Alca sem o Brasil. O Brasil corre o risco de ﬁcar
isolado, o Brasil corre o risco de não se deﬁnir, o Brasil
corre o risco de se perder na falta de liderança.
Para mim, é praticamente um crime de lesa-pátria um Presidente da República dizer que é correta a
atitude de um outro país que conﬁsca, expropria bens
que pertencem ao povo brasileiro.
Esta é a opinião que, lamentavelmente, tenho a
expender ao Plenário desta Casa, para análise desta
Nação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,
O Presidente Lula já não deve estar com a bola
tão cheia, para seguir apontando a auto-suﬁciência em
petróleo como vitória exclusiva de seu Governo.
Foi atropelado pela expropriação decretada pelo
Presidente Morales, que atingiu duramente a Petrobrás.
Foi o resultado do despreparo e da improvisação
do Governo Lula. E ﬁca inscrita, na vitoriosa história
da empresa como contribuição de Lula.
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Antes, era puro marketing. Do Palácio do Planalto, diga-se.
Ao contrário de Lula, a Petrobrás, em sua propaganda, teve a decência de mostrar os principais marcos
da sua trajetória, em diferentes Governos:
1939 – Descoberta de petróleo em Lobato, na
Bahia;
1948 – Início do movimento “O Petróleo é nosso”.
1953 – Governo Getúlio Vargas. Assinatura da
Lei que criou a Petrobrás.
1962 – Governo Jango Goulart. A meta de 100
mil barris-dia é atingida.
1974 – Primeira descoberta de petróleo na bacia de Campos.
1984 – A meta de 500 mil barris-dia é atingida;
1997 – A produção atinge a marca de 1 milhão
de barris-dia;
2000 – A produção de 1,5 barris-dia é superada;
2003 – Novo recorde mundial de produção em
águas profundas.
2006 – Auto-suﬁciência.
Aí está. Lula tenta ser mais realista do que o rei.
Ou seja, apregoa mentiras, endeusando-se como pai
único da auto-suﬁciência. A Petrobrás, neste ponto,
atua com ética, princípio que Lula não conhece.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
REQUERIMENTO Nº /2006
Requer Voto de Aplauso à Praça 14
de Janeiro, na cidade de Manaus/AM, pelas
comemorações em louvor a São Benedito,
promovidas pela comunidade afro-descendente.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso a uma praça de
Manaus, a Praça 14 de Janeiro pelas comemorações
promovidas por iniciativa da comunidade afro-descendente do Amazonas.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do Prefeito de Manaus, Seraﬁm Correa.
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Justiﬁcação
O Voto de Aplauso que proponho é diferente:
homenageia uma praça, a Praça 14 de Janeiro, na
Zona Sul de Manaus. Uma praça que tem São Benedito como seu Santo Padroeiro. Ali, para onde é
levada a imagem trazida por negros ao Amazonas,
vinda do Maranhão, terá lugar, este ano, festividades
comemorativas em louvor ao Santo. E uma festa que,
ademais, contribui para o enriquecimento da cultura
da Amazônia, pelo que e merecido o Voto de Aplauso
que proponho ao Senado.
Sala das Sessões, de abril de 2006. – Senador
Arthur Virgílio, – Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº /2006
Requer Voto de Aplauso ao Instituto
Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU),
de Manaus, pelo transcurso de seu cinqüentenário.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso ao Instituto Cultural
Brasil – Estados Unidos (ICEABEU), pelo transcurso
do seu cinqüentenário.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento da direção do ICBEU.
Justiﬁcação
O Instituto Cultural Brasil – Estados Unidos é
instituição sem ﬁns lucrativos. Fez história na Capital
do meu Estado e no Estado, formando gerações em
cursos de Inglês. Reconhecido pela Embaixada e pelo
Governo dos Estados Unidos, é a única instituição
credenciada no Amazonas para aplicação do Michigan Examination for the Certiﬁcate of Proﬁciency in
English. Contribui, por isso, para o enriquecimento
da cultural da Amazônia, pelo que é merecido o Voto
de Aplauso que proponho ao Senado.
Sala das Sessões, de abril de 2006. – Senador
Arthur Virgílio, – Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº /2006
Requer Voto de Lembrança ao ensejo do transcurso do 155º aniversário de
lançamento do primeiro jornal impresso
em Manaus, o Cinco de Setembro, fundado pelo paraense Manoel da Silva Ramos,
um pioneiro da informação no Amazonas.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Re-
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gimento Interno, e ouvido o Plenário, que
seja consignado, nos anais do Senado,
Voto de Lembrança pelo transcurso hoje,
dia 3 de maio de 2006, do 155º aniversário
de lançamento do primeiro jornal impresso em Manaus, uma iniciativa pioneira do
paraense Manoel da Silva Ramos.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento dos familiares do homenageado e ao Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais
no Estado do Amazonas.
Justiﬁcação
Procedente do Pará, há 155 anos chegava
a Barra do Rio Negro, hoje Manaus, um autêntico
pioneiro da informação no Amazonas: Manoel da
Silva Ramos. Ele trouxera de Belém uma pequena
tipograﬁa e nela fez rodar o primeiro jornal impresso
da Capital, o cinco de Setembro, inicialmente com
apenas duas folhas e nenhuma ilustração. A época,
a cidade tinha 4 mil habitantes. E essa notável ﬁgura que hoje homenageio, requerendo ao Senado da
República este voto de lembrança, ao mesmo tempo
uma homenagem à imprensa do meu Estado.
Sala das Sessões, de maio de 2006. – Senador
Arhur Virgílio, Líder do PSDB.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO
DO DIA 03 DE MAIO DE 2006, QUE,
RETIRADO PARA REVISÃO PELO
ORADOR, ORA SE PUBLICA.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, primeiramente, as nossas homenagens ao Senador
José Jorge, que, com a sua linguagem simples, direta, didática, exercitou a função de Líder com muita
competência, criatividade; às vezes, a austeridade,
outras vezes, a ﬁna ironia, mas sempre implacável
ferindo os problemas nacionais com a necessária
força que eles exigem. Os cumprimentos, portanto,
ao Senador José Jorge pela exemplar atuação parlamentar e sobretudo na Liderança da Minoria.
Quero poder seguir os seus passos porque muito aprendi com V. Exª nesse período. Espero que esse
aprendizado possa ser útil, a ﬁm de que contribua
nessa interação necessária com os demais líderes
de Oposição, especialmente com o Senador Arthur
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Virgílio, do meu Partido, e o Senador José Agripino, do PFL, para que possamos enaltecer o debate
como razão direta do Parlamento livre, porque se nos
regimes totalitários o Parlamento se expressa por
uma única voz, um só pensamento, em que debater
e divergir é impossível, nos regimes democráticos
o Parlamento se expressa no pluralismo, no debate franco das idéias. O Parlamento democrático é a
síntese do Estado de Direito. Nele, Maioria e Minoria
parlamentar constituem um só corpo na defesa das
instituições democráticas.
Foi com essa convicção que liderou José Jorge; e é com essa convicção que queremos segui-lo,
com a consciência da necessidade de agir e interagir sempre buscando o diálogo democrático, procurando representar o consenso dos Partidos que
integram a Oposição nesta Casa, combatendo, é
claro, o bom combate quando se ﬁzer necessário,
mas fazendo do diálogo construtivo o caminho desejado pela sociedade no aprimoramento dos valores democráticos, tendo nos fundamentos morais o
sustentáculo da ação parlamentar, igualmente dos
valores éticos, que são conseqüências dos fundamentos morais, até porque não se pode ser ético
se não se tem uma sólida base moral. Neste tempo
terrível em que estamos mergulhados, fala-se tanto
de ética e parece que se esqueceram da moral. Daí
os últimos escândalos que enxovalham a República
serem a negação da moral e da ética: brotaram os
valores amorais e aéticos. A isso o nosso combate
será permanente, vigilante, implacável, como deve
ser e é exigência da sociedade.
É nossa missão, Srs. Senadores, ecoar o grito
preso na garganta pela decepção que invade o cotidiano dos brasileiros decentes. Eu sei, Sr. Presidente, que estamos vivendo um momento em que a
decepção se generalizou em todo País exatamente
porque o Presidente Lula, portador de todas as esperanças do povo brasileiro, assumiu o Governo e
não idealizou um projeto de Nação, mas arquitetou
um projeto de poder de longo prazo, conforme assegura o próprio Procurador-Geral da República, Dr.
Antonio Fernando.
Em nome desse projeto de poder, o ﬁm passou
a justiﬁcar os meios. E, junto com a ambição de manutenção no poder a qualquer preço, vieram a partidarização do Estado, a corrupção, a desqualiﬁcação
dos cargos técnicos e a incompetência administrativa, sustentada por bravatas e mentiras.
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As reformas se constituíram em anti-reforma,
seguidas da decepção popular, da usurpação de direitos adquiridos, da afronta à Constituição, da negação
dos dogmas e dos postulados sustentados durante
tanto tempo pelo Partido dos Trabalhadores.
A reforma política, não se faz; a reforma tributária ocorre apenas quando atende aos interesses do Governo de tapar os buracos abertos pela
incompetência e pela corrupção na receita pública,
ou seja, faz-se uma pseudo-reforma para aumentar
a receita pública.
E o desenvolvimento? O desenvolvimento é o
falacioso discurso, já que não imaginamos ser possível
admitir um país como o nosso, com as potencialidades e riquezas que tem, crescer apenas mais do que
o Haiti, que, evidentemente, não poderia ser sequer
lembrado como parâmetro para qualquer comparação,
no momento dramático de falência em que vive, ou
sobrevive, sacudido pela miséria, pela pobreza e pelo
infortúnio, que infelicita todo o seu povo.
A execução orçamentária é a lástima a que assistimos com os percentuais risíveis de aplicação de
recursos nos setores essenciais, não só para o desenvolvimento econômico mas para a busca da proclamada justiça social, cada vez mais distante dos olhos da
população excluída.
O que dizer, Senador José Agripino, da política externa adotada pelo Presidente Lula? Sobre ela,
nesta hora, economizamos tempo e palavras, porque
nesses últimos dias tanto dela se falou, sobre ela tanto
se escreveu. Ainda há pouco, desta tribuna, o Senador
Antero Paes de Barros reportou-se a dois fantásticos
artigos do jornalista Rui Nogueira* e do jornalista Elio
Gaspari.
Tudo isso – partidarização do Estado, aparelhamento do Estado – junto com corrupção e incompetência administrativa, promove a crise de identidade do
Estado brasileiro, que sacode a sociedade num tempo
de indignação ímpar. A desconﬁança se alastra.
Há pouco, Senador João Tenório, a BBC encomendou pesquisa em vários países, com dez milhões
de consultas, e o Brasil apareceu como o País onde o
povo menos acredita no seu Governo. Apenas 30% da
população acredita no Governo brasileiro, talvez um
contraste com algumas pesquisas veiculadas, sobretudo pelo discurso oﬁcial do Presidente da República,
como fez, em horário gratuito na televisão, durante
sete minutos, quando o auto-elogio prevaleceu para
vender a falsa imagem de que realiza um governo
bem-sucedido, capaz de obter do povo a convocação
para novo mandato.
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Concedo o aparte a V. Exª, Senador José Agripino, com quem certamente celebraremos uma parceria responsável nos tempos que hão de vir no debate
parlamentar.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Responsável
com certeza, Senador Alvaro Dias, e, para mim, muito honrosa. V. Exª está ingressando agora na galeria
dos Líderes da Minoria, dos Líderes da Oposição, galeria que foi iniciada com o retrato do Senador Sérgio
Guerra, Senador econômico na palavra e certeiro no
argumento; preciso, eﬁcaz, discreto, bom Parlamentar,
que prestou um bom serviço no exercício da Oposição,
que, no regime democrático, é tão importante quanto
o exercício do Governo, pois, no regime democrático,
aperfeiçoa o ato de governar. Em seguida, o retrato do
Senador José Jorge, de raciocínio transparente, sempre presente, operoso, eﬁcaz, bom companheiro e que
se desincumbiu com maestria na função de Líder da
Oposição. Agora V. Exª, que já era Líder – V. Exª já era
Líder –, vai ingressar com naturalidade no cargo que
assume neste momento. Sem ser Líder já ocupava o
espaço proporcional ao seu talento. Com seus discursos, com as suas análises, com a sua contundência,
com a sua avaliação, V. Exª dava grande contribuição
à arte de exercer oposição com competência, em benefício do interesse público. Eu digo isso com absoluta
franqueza, abrindo meu coração a V. Exª. Fico muito
honrado em tê-lo na condição de Líder da Minoria,
porque sei que V. Exª desempenhará essa tarefa com
extrema competência. Vai se superar. Se V. Exª já era
Líder sem ter o título, vai ser o Líder de primeiríssima
grandeza e vai ajudar muito este País. Que seja muito
bem-vindo! Conte comigo. Vai contar, evidentemente,
com o Senador Arthur Virgilio. Tenho certeza de que
V. Exª vai ajudar muito o povo brasileiro.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador José Agripino. A honra é recíproca, sobretudo porque V. Exª se notabiliza como um grande
Líder, de um grande Partido, organizado e competente,
que se antecipa aos fatos. Uma das virtudes do Líder
é saber antecipar-se aos fatos, o que falta muitas vezes ao Presidente da República, aliás, como vimos
no recente episódio que envolveu Evo Morales, Bolívia e Brasil.
Portanto, estou a seu lado para colaborar nessa
missão difícil, sobretudo em ano eleitoral e, sobretudo,
complexa ao ﬁnal de uma gestão de Governo, que deve
ser avaliado pela população, que depende das luzes
que sobre os problemas, as mazelas e os descaminhos
trilhados por quem governou pode a Oposição lançar,
para que o povo julgue o governante com a correção
necessária, a ﬁm de buscar os novos rumos que pos-
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sam signiﬁcar o exercício pleno da cidadania por tantos
quantos estão da cidadania plena afastados.
Eu concedo um aparte a esse extraordinário amigo, companheiro, irmão, esse Líder notável do PSDB,
do Amazonas e do Brasil, Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Líder Alvaro
Dias, o Senador José Agripino foi muito feliz ao se referir aos seus antecessores, a começar pela precisão
brilhante do Senador Sérgio Guerra, pela coragem indomável do Senador Efraim Morais, pela experiência
e pelo talento do Senador José Jorge. Tudo isso deságua na experiência que V. Exª acumulou; na tradição
que V. Exª tem de resistência, desde os tempos da luta
por democracia neste País; a tradição de coerência
que tem norteado a sua vida. V. Exª é companheiro
de Oposição em todas as horas, solidário em todos
os momentos, vivendo conosco desde os tempos mais
duros da implantação da Oposição nesta Casa, até
esta hora feliz em que V. Exª equivocadamente é chamado de Líder da Minoria, quando V. Exª passa a ser
o Líder da Maioria, porque nós temos, no Bloco PFL/
PSDB a expressão da Maioria. Não vou fazer nenhum
constrangimento ao meu amigo, Senador Aloizio Mercadante, para pedir para trocar a placas, mas o fato é
que V. Exª lidera um Bloco que tem 32 Senadores, os
16 do PFL e os 16 do PSDB. É algo que imporá a V.
Exª um desaﬁo a ser vencido – e certamente o será. E
conte – nem precisaria dizer isso – com a disposição
do Senador José Agripino e minha e a disposição de
todos os seus companheiros, de dentro e de fora do
bloco, de dentro e de fora do seu Partido, para darmos
a V. Exª todas as condições de articular as forças de
Oposição nesta Casa, para que possamos continuar
fazendo aquilo que fazemos, com o testemunho e com
a boa vontade do Presidente da Casa, Senador Renan
Calheiros, que negocia conosco de maneira aberta a
ponto de, neste Senado, termos o discurso forte que
temos e não estarmos devendo nada de matéria nenhuma na pauta. O Governo atravanca o funcionamento
do Congresso com as medidas provisórias incessantes
que para cá envia, mas todas as vezes em que há uma
folga, cumprimos estritamente com o nosso dever. O
nosso dever se divide em dois itens. Um é criticar a
corrupção, criticar a inação governamental e criticar o
delírio – pois é delirante o Presidente Lula dizer que
a Bolívia fez bem, quando sabemos que o dever dele
não é brincar de companheiro com ninguém, mas
sim o de defender o interesse brasileiro arranhado
em solo boliviano. Esse é o dever de um Presidente
responsável e me parece, com certeza, que ele não
o é. A outra parte nossa é examinar as matérias, melhorá-las, crivá-las, rejeitá-las ou aprová-las, mas não
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deixar a pauta atravancada. Temos cumprido com isso
a risca, mesmo dispondo de enormes possibilidades
de obstruir caminhos aqui nesta Casa. Parabéns a V.
Exª. Imagino que será exitosa a sua trajetória, porque
tem sido exitosa a sua passagem pelo Senado e pela
vida pública, V. Exª que tanto orgulhece o Estado do
Paraná e o povo paranaense. Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Arthur Virgílio. V. Exª, sim, poderá contar
conosco como grande Líder que é. Sou um dos seus
liderados que o respeita e o admira. O exemplo lembrado por V. Exª de Efraim Morais, de Sérgio Guerra, de
José Jorge só faz aumentar a nossa responsabilidade,
porque modestamente agora ocupamos o lugar que
eles ocuparam com tanto brilho e inteligência.
Concedo o aparte ao Senador Leonel Pavan,
depois ao Senador Efraim Morais.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Senador Alvaro Dias, V. Exª fez um acordo com
a Mesa de falar durante cinco minutos e não conceder
apartes. V. Exª falou nessa condição.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, consulto V. Exª, porque estou fazendo um pronunciamento levando em conta o deferimento a uma
solicitação do Senador Almeida Lima de leitura de medida provisória, que interrompe a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Mas temos o suplente do Senador Delcídio para
empossar e temos as demais atividades da Casa.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É por essa
razão que mudei a orientação. V. Exª desejava iniciar a
Ordem do Dia. Como Ordem do Dia não há, julguei que
poderia fazer normalmente o pronunciamento como se
faz sempre nesta Casa, e de forma brilhante, pelos Srs.
Senadores, como ontem o Senador Arthur Virgílio teve
oportunidade de se pronunciar durante duas horas e
dez minutos, concorrendo com Fidel Castro em matéria
de tempo, só sendo mais brilhante do que ele.
Se V. Exª me permitir, vou conceder os apartes
e encerrarei o pronunciamento.
Concedo aparte, então, com a permissão do Presidente, ao Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador Alvaro Dias, primeiro, agradeço a oportunidade de também
dar minha opinião referente ao seu trabalho nesta Casa.
V. Exª não é apenas brilhante como Senador, mas também foi um brilhante Governador do Paraná. Até Santa
Catarina foi beneﬁciada pelo seu trabalho realizado no
Paraná em virtude da proximidade entre os dois Estados.
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Por isso, Paraná hoje o coloca como um dos políticos de
maior destaque. As pesquisas o apontam como a maior
preferência do Estado do Paraná. Sempre que V. Exª
usou da palavra nesta Casa, agiu com equilíbrio. Nunca fez oposição com raiva, com o fígado, mas sempre
olhando para o Brasil, defendendo os interesses dos
municípios, do nosso Estado, exigindo transparência
e mais ética por parte do Governo Federal. V. Exª tem
sido um grande exemplo para todos nós e, além disso,
um grande amigo e um conselheiro. O Arthur Virgílio
foi feliz e o PSDB foi feliz ao escolher V. Exª para ser
o Líder da Minoria, assim como quando escolheram o
Sérgio Guerra, o Efraim Morais e o José Jorge. Todos
que desempenharam a função de Líder da Minoria não
decepcionaram a Oposição. Engrandeceram os trabalhos desta Casa. Também nunca ﬁzeram oposição com
raiva, olhando o Presidente como se fosse uma ﬁgura
que repudiássemos. Não! Sempre o olhamos como Presidente, porém cobrando-lhe trabalho e empenho. Quero
cumprimentá-lo pelo excelente trabalho que desenvolve
nesta Casa e desejar-lhe boa sorte na Liderança. Coloco-me à disposição de V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Leonel Pavan.
Em atenção ao Presidente Renan Calheiros, não
vou comentar os apartes. Vou apenas atender à solicitação de apartes dos Senadores Efraim Morais, Flexa
Ribeiro e Juvêncio da Fonseca.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Serei bem rápido, meu Líder, Senador Alvaro Dias. Para mim também
é uma honra ser liderado por V. Exª. Tive a alegria de
ser o primeiro Líder da Minoria nesta Casa. Tivemos
a felicidade de sermos seguidos do Sérgio Guerra e
agora do nosso José Jorge. E agora V. Exª. Tenho certeza de que V. Exª será mais brilhante do que todos
nós, por sua competência, por sua disposição de lutar
e de defender os interesses da Minoria. Quero paranibenizá-lo, desejar-lhe sucesso e dizer-lhe que estou à
sua disposição como liderado. Será um prazer.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Efraim Morais, V. Exª que realiza um
notável trabalho na Presidência da CPI dos Bingos.
Concedo um aparte ao Senador Juvêncio da
Fonseca.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PSDB – MS) – Senado Alvaro Dias, a ascensão de V. Exª à Liderança
do Bloco da Minoria satisfaz inteiramente a nossa
Bancada. V. Exª tem o exercício da Liderança natural.
Conhece o exercício do mandato, tem consciência da
liturgia do Senado Federal e transita entre todos nós
com muita respeitabilidade. Portanto, deixo aqui em
poucas palavras a nossa satisfação em vê-lo nos liderando. Muito obrigado.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Juvêncio da Fonseca.
Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Nobre Senador
Alvaro Dias, quero me associar a todos os meus Pares
que já se pronunciaram, enaltecendo a função que V.
Exª assume a partir deste momento na Liderança da
Minoria. Quero dizer a V. Exª que, quando aqui cheguei,
há um ano e poucos meses, uma das primeiras missões que meu Partido me indicou foi para participar da
CPMI da Terra, presidida por V. Exª. Sua competência,
sua determinação, a forma de magistrado com que V.
Exª se portou naquela CPMI muito enriqueceu meu
conhecimento nesta Casa. E quero dizer que registro
neste instante a honra que tenho em ser liderado por
V. Exª como membro do Bloco da Minoria. Tenho absoluta certeza de que, assim como o foram os que o
antecederam na Liderança, o Senador Efraim Morais,
o Senador Sérgio Guerra e Senador José Jorge, V. Exª
há de se portar com competência e com magistral eﬁciência à frente da Liderança da Minoria, defendendo
os interesses da Nação brasileira e sendo um crítico
construtivo desse desgoverno que comanda, se Deus
quiser por pouco tempo, nosso querido Brasil.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador
Alvaro Dias, quero cumprimentá-lo pela sua ascensão a
essa função e dizer do respeito que temos pelo trabalho
de V. Exª, um dos Senadores mais ativos no debate travado em todos estes anos aqui. Também sou testemunha da seriedade de V. Exª em tudo que tem conduzido
nesta Casa. Portanto, ﬁca aqui a opinião de uma pessoa
que aprendeu também a respeitá-lo. Parabéns.
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Ata da 52ª Sessão Não Deliberativa, em 5 de maio de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, João Alberto Souza e Alvaro Dias
(Inicia-se a sessão às 9 horas)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº
1.984/2003, na Casa de origem), que altera o
inciso XIII do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de
19 de fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas como obras protegidas pela legislação dos
direitos autorais), e
– Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2006 (nº
5.451/2005, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que altera dispositivos
da Lei nº 10.479, de 28 de junho de 2002, que
dispõe sobre a remuneração dos integrantes das
Carreiras de Diplomata, Oﬁcial de Chancelaria e
Assistente de Chancelaria: altera os valores dos
salários dos empregos públicos criados pela Lei
nº 10.225, de 15 de maio de 2001, no Quadro de

Pessoal do Hospital das Forças Armadas; dispõe
sobre a remuneração dos titulares dos cargos de
Juiz-Presidente e Juiz do Tribunal Marítimo, e dá
outras providências.
Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Sobre a mesa mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:
MENSAGEM Nº 127, DE 2006
(Nº 300/2006, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do parágrafo único, inciso I, do art. 104,
da Constituição, submeto à aprovação de Vossas Excelências o nome do Doutor Humberto Eustáquio Soares
Martins, para compor o Superior Tribunal de Justiça, na
vaga destinada a desembargador, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Domingos Franciulli Neto.
Brasília, 2 de maio de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO III
Do Superior Tribunal de Justiça
Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõese de, no mínimo, trinta e três Ministros.
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente
da República, dentre brasileiros com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável
saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada
a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal,
sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
I – um terço dentre juizes dos Tribunais Regionais
Federais e um terço dentre desembargadores dos Tri-
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bunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada
pelo próprio Tribunal;
....................................................................................
Aviso nº 431-C. Civil
Em 2 de maio de 2006
A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do Doutor
Humberto Eustáquio Soares Martins, Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para o
cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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MENSAGEM Nº 128, DE 2006
(Nº 301/2006, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do parágrafo único, inciso I, do
art. 104, da Constituição, submeto à aprovação de
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Vossas Excelências o nome do Doutor Massami
Uyeda, para compor o Superior Tribunal de Justiça,
na vaga destinada a desembargador, decorrente da
aposentadoria do Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.
Brasília, 2 de maio de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO III
Do Superior Tribunal de Justiça
Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõese de, no mínimo, trinta e três Ministros.
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente
da República, dentre brasileiros com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável
saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada
a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal,
sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
I – um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais
Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada
pelo próprio Tribunal;
....................................................................................
Aviso nº 432-C. Civil
Em 2 de maio de 2006
A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do Doutor
Massami Uyeda, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o cargo de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça.
Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de
Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– As mensagens que acabam de ser lidas vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 444, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 93, de 2006 (nº
1.860/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Nossa Senhora da Penha a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Gameleira, Estado de Pernambuco.
Relator: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 93, de 2006 (nº 1.860, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação Comunitária Nossa Senhora da Penha
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gameleira, Estado de Pernambuco. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais

MAIO 2006
14832

Sábado 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não confraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 93, de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612,
de 1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 93, de 2006, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Associação Comunitária Nossa
Senhora da Penha a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Gameleira, Estado de Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Marco
Maciel, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.616, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 445, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 2006
(nº 1.868/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
de Moradores Águas Cantantes de Ivaté,
denominada “AMACI”, a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Ivaté, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns

374

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2006

MAIO14835
2006

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
94, de 2006 (nº 1.868, de 2005, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação de Moradores Águas Cantantes de Ivaté, denominada “AMACI”, a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ivaté, Estado do Paraná. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 94, de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612,
de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 94, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que autoriza a Associação de
Moradores Águas Cantantes de Ivaté, denominada
“AMACI” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ivaté, Estado do Paraná, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Flávio
Arns, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

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

Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 446, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2006
(nº 1.878/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação – ASCCOM a
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executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salto da Divisa, Estado
de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado de Oliveira
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 95, de 2006 (nº 1.878, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação – ASCCOM
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salto da Divisa, Estado de Minas Gerais. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
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bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 95, de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612,
de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 95, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação – ASCCOM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Salto da
Divisa, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006.– Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Wellington
Salgado, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 447, DE 2006

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º o prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
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Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de 2006
(nº 1.882/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Alvarenguense Cultural Comunitária de
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alvarenga,
Estado de Minas Gerais.
veira

Relator: Senador Wellington Salgado de OliI – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 96,
de 2006 (nº 1.882, de 2005, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação
Alvarenguense Cultural Comunitária de Radiodifusão a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Alvarenga, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
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visão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita

MAIO14843
2006

Sábado 6

consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 96, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 96, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que Autoriza a Associação Alvarenguense
Cultural Comunitária de Radiodifusão a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Alvarenga,
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Wellington
Salgado, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 448, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 97, de 2006
(nº 1.885/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de Monte Verde a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Camanducaia, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
97, de 2006 (nº 1.885, de 2005, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e
Cultural de Monte Verde a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Camanducaia, Estado
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 97, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 97, de 2006, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
autoriza a Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de Monte Verde a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Camanducaia,
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Eduardo
Azeredo, Relator.

386

Maio de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO14847
2006

Sábado 6

MAIO 2006

14848 Sábado 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 449, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2006
(nº 1.888/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural Novos Caminhos de Munhoz de
Mello – Paraná a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Munhoz
de Mello, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 98,
de 2006 (nº 1.888, de 2005, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Cultural Novos Caminhos de Munhoz de Mello – Paraná a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Munhoz de Mello, Estado do Paraná. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame,
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo,
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que
o projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Sábado 6

O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 98, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 98, de 2006, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Cultural Novos Caminhos
de Munhoz de Mello – Paraná a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Munhoz de Mello,
Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. –
Senador Gerson Camata, Presidente – Senador
Flávio Arns, Relator.

MAIO 2006
14850

Sábado 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

389

Maio de 2006

390

Maio de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO14851
2006

Sábado 6

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 450, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de
2006 (nº 1.889/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Bragadense,
denominada “ACCB” a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pato
Bragado, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-

Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
99, de 2006 (nº 1.889, de 2005, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Bragadense, denominada
“ACCB” a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pato Bragado, Estado do Paraná. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 99, de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612,
de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 99, de 2006, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural
Bragadense, denominada “ACCB” a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Pato Bragado, Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. –
Senador Gerson Camata, Presidente – Senador
Flávio Arns, relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 451, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de
2006 (nº 1.771/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural de Heliodora – ACHÉ
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Heliodora, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em Caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 100, de 2006 (nº 1.771, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação Cultural de Heliodora – ACHÉ a executar serviço de radiodifusão comunitária na Cidade de
Heliodora, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 100, de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 100, de 2006, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Cultural de Heliodora – ACHÉ a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Heliodora, Estado de Minas Gerais, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Eduardo
Azeredo, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único de
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 452, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo Nº 101, de
2006 (nº 1.776, 2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Tuneiras do Oeste a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 101, de 2006 (nº 1.776, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Tuneiras do Oeste a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tuneiras do Oeste, Estado
do Paraná. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 101, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 101, de 2006, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Tuneiras do Oeste a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Flávio
Arns, Relator.
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401

Maio de 2006

DECRETO Nº 2.615,
DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.

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

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, publico e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 453, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 103, de 2006
(nº 1.814/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Beneﬁcente das Crianças Carentes e Abandonadas de Bandeirantes a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Bandeirantes, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 103, de 2006 (nº 1.814, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação Beneﬁcente das Crianças Carentes e
Abandonadas de Bandeirantes a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bandeirantes,
Estado do Paraná. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
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visão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
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consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 103, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 103, de 2006, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
autoriza a Associação Beneﬁcente das Crianças Carentes e Abandonadas de Bandeirantes a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Bandeirantes,
Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Flário
Arns, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................

Sábado 6

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 454, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2006
(nº 1.856/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Panorama FM, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Panorama, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
104, de 2006 (nº 1.856, de 2005, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Comunitária Panorama FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Panorama,
Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não confraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 104, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 104, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Panorama FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Panorama, Estado de São Paulo,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Romeu
Tuma, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 455, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de
2006 (nº 1.863/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Integração Comunitária de
São João do Tigre a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São
João do Tigre, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Ney Suassuna
Relator ad hoc: Senador José Maranhão
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 105,
de 2006 (nº 1.863, de 2005, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação de
Integração Comunitária de São João do Tigre a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
João do Tigre, Estado da Paraíba. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
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visão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita

Sábado 6

consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 105, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 105, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Integração
Comunitária de São João do Tigre a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São João do Tigre, Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador José
Maranhão, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DECRETO Nº 2.616, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 456, DE 2006

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................

Sábado 6

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 107, de 2006 (nº
1.879/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de
Cultura de Brasília de Minas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Brasília de Minas, Estado de Minas Gerais.
veira

Relator: Senador Wellington Salgado de OliI – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 107,
de 2006 (nº 1.879, de 2005, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação de
Cultura de Brasília de Minas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasília de Minas, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, §
3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especiﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame,
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo,
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que
o projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 107, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 107, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Cultura de
Brasília de Minas a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Brasília de Minas, Estado de
Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Wellington
Salgado de Oliveira, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................

413

Maio de 2006

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 457, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de 2006 (nº
1.883/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Comunitário Lagoanovense
– ADESCOL a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa Nova,
Estado do Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Fernando Bezerra
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 108, de 2006 (nº 1.883, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário Lagoanovense – ADESCOL a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lagoa Nova, Estado do Rio
Grande do Norte. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
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e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
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consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 108, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 108, de 2006, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário
Lagoanovense – ADESCOL a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa Nova, Estado
do Rio Grande do Norte, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Fernando
Bezerra, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................

Sábado 6

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 458, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 110, de
2006 (nº 1.911/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Jucurutu/RN a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Jucurutu, Estado do Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
Relator ad hoc: Senador Mão Santa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 110, de 2006 (nº 1.911, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Jucurutu/RN a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jucurutu, Estado do Rio Grande
do Norte. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
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visão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
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consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 110, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 110, de 2006, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Jucurutu/RN a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jucurutu, Estado do
Rio Grande do Norte, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Mão
Santa, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 459, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 541, de 2005
(nº 1.730/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Maranata a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Guamaré, Estado do Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Fernando Bezerra
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
541, de 2005 (nº 1.730, de 2005, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Comunitária Maranata a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guamaré, Estado do
Rio Grande do Norte. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.

Sábado 6

O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 541, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 541, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Maranata a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guamaré, Estado do Rio Grande
do Norte, na forma do projeto de decreto legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Fernando
Bezerra, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

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

Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 460, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 555, de
2005 (nº 1.872/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Sociedade dos Amigos de Magalhães de
Almeida a executar serviço de radiodifu-
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são comunitária na cidade de Magalhães
de Almeida, Estado do Maranhão.
Relator: Senador Edison Lobão
Relator ad hoc: Senador Jonas Pinheiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 559, de 2005 (nº 1.872, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Sociedade dos Amigos de Magalhães de Almeida
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, Estado do Maranhão. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-

423

Maio de 2006

bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 555, de 2005, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 555, de 2005, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que autoriza a Sociedade dos
Amigos de Magalhães de Almeida a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Magalhães
de Almeida, Estado do Maranhão, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Jonas
Pinheiro, Relator ad hoc.
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Of. nº CF/033/2006
Brasília, 21 de março de 2006
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em caráter terminativo, na reunião realizada
nesta data, os Projetos de Decretos Legislativos de
nºs: 531, 541, 555, 557 e 559 de 2005 e 48, 54, 55,
56, 65, 73, 76, 80, 82, 85 e 86 de 2006.
Atenciosamente, – Senador Gerson Camata,
Presidente da Comissão de Educação.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.616, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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PARECER Nº 461, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 557,
de 2005 (nº 1.887/2005, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação “Comunidade Irmãos
Unidos” de Governador Archer a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Governador Archer, Estado
do Maranhão.
Relator: Senador Edison Lobão
Relator ad hoc: Senador Jonas Pinheiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 557, de 2005 (nº 1.887, de 2005, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato
que autoriza a Associação “Comunidade Irmãos
Unidos” de Governador Archer a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Governador
Archer, Estado do Maranhão. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
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missão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 557, de 2005, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 557, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação “Comunidade Irmãos Unidos” de Governador Archer a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Governador Archer, Estado do Maranhão, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Jonas
Pinheiro, Relator ad hoc.

428

Maio de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO14889
2006

Sábado 6

MAIO 2006
14890

Sábado 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

429

Maio de 2006

430

Maio de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO14891
2006

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 462, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 559, de
2005 (nº 1.905/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Sócio Cultural São Romão a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Fernando Pedroza, Estado do
Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Fernando Bezerra
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 559,
de 2005 (nº 1.905, de 2005, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Sócio
Cultural São Romão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Fernando Pedroza, Estado do
Rio Grande do Norte. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 559, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 559, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Sócio Cultural São Romão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fernando Pedroza, Estado do
Rio Grande do Norte, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Fernando
Bezerra, Relator.
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Of. nº CE/33/2006
Brasília, 21 de março de 2006
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª que esta Comissão aprovou,
em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
os Projetos de Decretos Legislativos de nºs: 531, 541,
555, 557 e 559 de 2005 e 48, 54, 55, 56, 65, 73, 76,
80, 82, 85 e 86 de 2006.
Atenciosamente, – Senador Gerson Camata,
Presidente da Comissão de Educação.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
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dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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PARECER Nº 463, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 48, de 2006
(nº 1.820/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Rádio de Lagoa do Barro
de Piauí a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lagoa do Barro
do Piauí, Estado do Piauí.
Relator: Senador Mão Santa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 48, de 2006 (nº 1.820, de 2005, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Rádio
de Lagoa do Barro do Piauí a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa do
Barro do Piauí, Estado do Piauí. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
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difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 48, de 2006, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612,
de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 48, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Rádio de Lagoa do Barro do Piauí a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa
do Barro do Piauí, Estado do Piauí, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Mão
Santa, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002.)
....................................................................................

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

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 464, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 54, de
2006 (nº 1.890/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ata que outorga permissão à Sociedade Serrado Verdes de
Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
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modulada na cidade de Itajá, Estado de
Goiás.
Relator: Senador Maguito Vilela
Relator ad hoc: Senadora Patrícia Saboya Gomes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 54, de 2006 (nº 1.890, de 2005, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Serrado Verdes de Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Itajá, Estado
de Goiás, O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
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permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 54, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União, e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 54, de 2006, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Sociedade
Serrado Verdes de Comunicações Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Itajá, Estado de Goiás, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senadora Patrícia
Saboya Gomes, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002.)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 465, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 55, de
2006 (nº 1.896/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão
de Piripiri – ASCORAPI a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Piripiri, Estado do Piauí.
Relator: Senador Mão Santa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 55,
de 2006 (nº 1.896, de 2005, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão de Piripiri – ASCORAPI a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Piripiri, Estado do Piauí. O ato submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especiﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 55, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 55, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão de Piripiri – ASCORAPI a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piripiri, Estado do Piauí, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, em 21 de março de 2006.
– Senador Gerson Camata, Presidente – Senador
Mão Santa, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002.)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 466, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de
2006 (nº 1.903, de 2005, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária dos Menores Carentes de Ibiapina – CE a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Ibiapina, Estado do Ceará.
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 56,
de 2006 (nº 1.903, de 2005, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação
Comunitária dos Menores Carentes de Ibiapina – CE a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ibiapina, Estado do Ceará. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 56, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 56, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
dos Menores Carentes de Ibiapina – CE a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibiapina, Estado do Ceará, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente, Senadora Patrícia
Saboya Gomes, Relatora.
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§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002.)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................

448

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2006

MAIO14909
2006

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECER Nº 467, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de
2006 (nº 337/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o
Centro de Assistência Social de Palestina
José Nogueira de Melo a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Palestina, Estado de Alagoas.
Relator: Senador Teotônio Vilela Filho
Relator ad hoc, Senador Leonel Pavan

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em Caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
65, de 2006 (nº 337, de 2003, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza o Centro
de Assistência Social de Palestina José Nogueira de
Melo a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Palestina, Estado de Alagoas. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-

Sábado 6

visão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.6l5, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 65, de 2006, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 65, de 2006, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Centro de Assistência Social de
Palestina José Nogueira de Melo a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Palestina,
Estado de Alagoas, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Leonel
Pavan, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002.)
....................................................................................

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

452

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2006

MAIO14913
2006

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

“Art. 6º ..................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos, permitida a renovação
por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições legais
vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 468, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2006
(nº 1.719/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Artística Virtulino Antônio Mairink – Jovens
Unidos de Iguaba Grande a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Iguaba Grande, Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator ad hoc: Senador Roberto Saturnino
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 73, de 2006 (nº 1.719, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação Artística Virtulino Antônio Mairink – Jovens Unidos de Iguaba Grande a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Iguaba Grande, Estado do Rio de Janeiro. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 73, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 73, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Artística Virtulino
Antônio Mairink – Jovens Unidos de Iguaba Grande a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Iguaba Grande, Estado do Rio de Janeiro, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Roberto
Saturnino, Relator. ad hoc
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................

455

Maio de 2006

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 469, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 76, de
2006 (nº 1.585, de 2005, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária dos Moradores
de Cacimba de Areia a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Cacimba de Areia, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Ney Suassuna
Relator ad hoc: Senador José Maranhão
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 76,
de 2006 (nº 1.585, de 2005, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores de Cacimba de Areia a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cacimba
de Areia, Estado da Paraíba. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
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visão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita

Sábado 6

consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 76, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 76, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
dos Moradores de Cacimba de Areia a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Cacimba de
Areia, Estado da Paraíba, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador José
Maranhão, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

MAIO14919
2006

Sábado 6

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
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art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................

PARECER Nº 470, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2006
(nº 1.922 de 2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Movimento Comunitário Rádio
Rodovia FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taquarivaí,
Estado de São Paulo.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 80, de 2006 (nº 1.922, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação Movimento Comunitário Rádio Rodovia
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
Cidade de Taquarivaí, Estado de São Paulo. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 80, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, e 1998.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 80, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Movimento
Comunitário Rádio Rodovia FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Taquarivaí,
Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Romeu
Tuma, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................

MAIO14923
2006

Sábado 6

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 471, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de 2006
(nº l.930/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Alternativa do Novo
Horizonte – ACANH, a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Macapá, Estado de Amapá.
Relator: Senador Gilvam Borges
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 82,
de 2006 (nº 1.930, de 2005, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação de
Comunicação Alternativa do Novo Horizonte – ACANH, a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Macapá, Estado do Amapá. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 82, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 82, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Comunicação
Alternativa do Novo Horizonte – ACANH, a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Macapá, Estado do Amapá, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Gilvam
Borges, Relator.
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§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

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

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................

....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26
DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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PARECER Nº 472, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2006
(nº 855/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Relógio Federal Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Roberto Saturnino

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 85, de 2006 (nº 855, de 2003, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Relógio Federal Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
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a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a
serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o processo
submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 85, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 85, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão
da Rádio Relógio Federal Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Roberto
Saturnino, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 473, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 86, de 2006
(nº 1.780/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
da Rádio Comunitária Dinâmica de Ponte
Branca FM – 91.5 a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ponte
Branca, Estado do Mato Grosso.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 86, de 2006 (nº 1.780, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação da Rádio Comunitária Dinâmica de Ponte
Branca FM – 91.5 a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ponte Branca, Estado do
Mato Grosso. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 86, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 86, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
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vação do ato que autoriza a Associação da Rádio Comunitária Dinâmica de Ponte Branca FM – 91.5 a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ponte Branca, Estado do Mato Grosso, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de março de 2006. – Senador Gerson Camata, Presidente – Senador Jonas
Pinheiro, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
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exigências desta lei e demais disposições legais vigentes
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 474, DE 2006
Da Comissão de Assuntos Econômicos,
sobre o Projeto de Resolução do Senado nº
57, de 2003, do Senador Sérgio Cabral, que
autoriza a cessão, para cobrança, da dívida
ativa dos municípios a instituições ﬁnanceiras
e dá outras providências. (Em reexame, nos
termos do Requerimento nº 543, de 2004.)
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I – Relatório
Volta para reexame desta Comissão o Projeto de
Resolução nº 57, de 2003, em função da aprovação em
plenário do Requerimento nº 543, de 2004, de autoria
da Senadora Maria do Carmo Alves.
A proposta em análise, em sua versão original era
composta por sete artigos, tendo por objetivo autorizar os
municípios a cederem a instituições ﬁnanceiras a dívida
ativa consolidada, para cobrança, mediante o recebimento em troca de antecipação do valor dos créditos.
A transferência da cobrança seria feita pelo município por meio de um endosso-mandato, instrumento
esse hábil para, ao mesmo tempo, legitimar a cobrança
da dívida em nome do município e para incorporar ao
seu patrimônio o produto do que vier a ser arrecadado
que não exceda aos trinta por cento antecipados.
A prestação de contas dos valores cobrados seria
feita mês a mês e, uma vez amortizada a antecipação
concedida pela instituição ﬁnanceira, o município receberia mensalmente o saldo da cobrança efetivada.
Adicionalmente, a proposta estabelece a irrevogabilidade do endosso-mandato enquanto não realizada a antecipação do valor, ﬁxada no art. 1º, além
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de autorizar as instituições cessionárias a parcelar os
débitos tributários nas mesmas condições em que o
município endossante poderia fazê-lo.
Finalmente, como garantia adicional para a antecipação, o art. 5º prevê que o município oferecerá
recursos do Fundo de Participação dos Municípios.
Segundo a justiﬁcação do ilustre autor, o grande
mérito da proposta é o de promover maior celeridade
na cobrança da dívida ativa dos municípios e o de garantir antecipação da receita, sem, com isso, aumentar
o endividamento dos municípios. Assim, serão reduzidas ou minimizadas a inadimplência e a diﬁculdade do
Poder Público em movimentar a máquina judiciária para
a execução dos seus créditos hoje existentes.
A matéria já foi examinada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que votou
pela sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa, e aprovou duas emendas ao texto original.
A primeira emenda altera o art. 1º que previa, inicialmente, que os municípios receberiam, sob a forma de
adiantamento, até trinta por cento do valor do crédito.
Pelo texto aprovado na CCJ, o adiantamento pode ser
de até o valor de face do crédito.
A segunda emenda altera o art. 5º, que trata da
possibilidade de os municípios oferecerem em garantia de pagamento pelos recursos antecipados os seus
créditos junto ao Fundo de Participação dos Municípios.
A CCJ tratou de incluir nesse artigo a ressalva de que
tal possibilidade ﬁca restrita aos limites e condições
impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Comissão de Assuntos Econômicos, em sua
primeira apreciação da matéria, aprovou-a com alterações. Por sugestão minha, acrescentou-se aos arts. 1º
e 5º a obrigatoriedade de as operações de cessão de
crédito respeitarem os limites de endividamento instituídos pelas Resoluções do Senado Federal nº 40, de
2001 e nº 43, de 200l.
Alteração de grande importância, surgida durante
o debate na Comissão, foi a supressão integral do art.
5º. Tal artigo permitia que o pagamento da antecipação
de receita caucionada por créditos da dívida ativa fosse garantido por cotas do Fundo de Participação dos
Municípios. Diversos senadores argumentaram que,
se assim fosse, os bancos não teriam estímulos para
efetivamente cobrar a dívida ativa, pois independentemente de fazê-lo, receberiam seus créditos ao ﬁnal do
contrato de antecipação de receita com o município.
O requerimento da Senadora Maria do Carmo Alves,
que solicitou o reexame da matéria pela CAE, o fez com
o intuito de que esta Comissão avalie a possibilidade de
extensão do mecanismo aos estados e ao Distrito Federal.
Tendo em vista que o conteúdo do projeto já foi previa-
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mente analisado pela CAE, passo a tecer considerações
apenas sobre a sugestão da nobre senadora.
II – Análise
Não há qualquer óbice de ordem constitucional
ou jurídica para que se incluam os estados e o Distrito
Federal no mecanismo de cessão de créditos de que
trata o projeto em exame. A Constituição não diferencia
estados, Distrito Federal e municípios quando se trata
de controle do endividamento dos entes federados. Em
seu art. 52 a Constituição estabelece como competência privativa do Senado Federal o estabelecimento de
limites e condições para o endividamento da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
III – Voto
Frente ao exposto, e tendo em vista o grande número de modiﬁcações propostas ao texto original do
projeto em análise, voto pela rejeição das emendas
apresentadas até o momento e pela sua aprovação
na forma do seguinte substitutivo:
EMENDA Nº 5 – CAE (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 57, DE 2003
Autoriza a cessão, para cobrança, da
dívida ativa dos municípios a instituições
ﬁnanceiras e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Podem os Estados, Distrito Federal e Municípios ceder a instituições ﬁnanceiras a sua dívida
ativa consolidada, para cobrança por endosso-mandato, mediante a antecipação de até o valor de face
dos créditos, desde que respeitados os limites e condições estabelecidos pela Lei Complementar nº 101,
de 2000, e pelas Resoluções do Senado Federal nº
40, de 2001, e nº 43, de 2001.
Art. 2º A instituição ﬁnanceira endossatária poderá parcelar os débitos tributários, nas mesmas condições em que o Estado, Distrito Federal ou município
endossante poderia fazê-lo.
Art. 3º A instituição ﬁnanceira endossatária prestará contas mensalmente dos valores cobrados.
Art. 4º Uma vez amortizada a antecipação referida no art. 1º, a instituição ﬁnanceira repassará mensalmente ao Estado, Distrito Federal ou Município o
saldo da cobrança efetivada descontados os custos
operacionais ﬁxados no contrato.
Art. 5º O endosso-mandato é irrevogável enquanto
não amortizada a antecipação referida no art. 1º.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data da
sua publicação.
Sala da Comissão, Presidente Jonas Pinheiro,
Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
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.
....................................................................................
SEÇÃO III
Do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária
Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art.
165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o
Ministério Público, será publicado até trinta dias após
o encerramento de cada bimestre e composto de:
I – balanço orçamentário, que especiﬁcará, por
categoria econômica, as:
a) receitas por fonte, informando as realizadas e
a realizar, bem como a previsão atualizada;
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e
o saldo;
II – demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte, especiﬁcando a previsão inicial, a previsão atualizada para
o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada
no exercício e a previsão a realizar;
b) despesas, por categoria econômica e grupo
de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada
e liquidada, no bimestre e no exercício;
c) despesas, por função e subfunção.
§ 1º Os valores referentes ao reﬁnanciamento
da dívida mobiliária constarão destacadamente nas
receitas de operações de crédito e nas despesas com
amortização da dívida.
§ 2º O descumprimento do prazo previsto neste
artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2º do
art. 51.
....................................................................................
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
Excelentíssimo Senhor Senador Eduardo Suplicy.
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A Associação Nacional dos Procuradores Municipais – ANPM é uma entidade de direito privado que
tem por objetivos precípuos a defesa dos interesses
dos procuradores municipais, bem como a aﬁrmação
da carreira de procurador como instrumento fundamental para a construção da autonomia político-administrativa dos municípios brasileiros, na forma vazada
no artigo 18 da CF.
Dentre as várias questões de interesse da ANPM
destaca-se a discussão sobre o aprimoramento do
aparelho burocrático dos municípios a ﬁm de torná-lo
apto a cumprir de forma cada vez mais eﬁciente o regime de competências previsto na CF para os entes
municipais, especialmente no que diz respeito á sua
atuação na instituição e arrecadação dos tributos que
lhe são próprios.
Esta questão vem de encontro ao PRS nº 57/2003,
de autoria do Senador Sérgio Cabral, que trata autorização para cessão da cobrança da Dívida Ativa dos
municípios em favor de instituições ﬁnanceiras.
A ANPM vê esta possibilidade com extrema
preocupação por conta das conseqüências indesejáveis que poderão advir para a autonomia e independência dos Municípios; máxime pelo fato de, a
médio e longo prazo, submeter às Administrações
Municipais aos interesses comerciais e conveniências das instituições ﬁnanceiras, em razão do conseqüente desmonte dos mecanismos públicos de
cobrança que hoje operam com notável eﬁciência,
sobretudo nos Municípios que possuem Procuradorias organizadas.
Além disto, não se pode negligenciar os interesses dos contribuintes, que ﬁcarão à mercê da notória
cupidez das instituições ﬁnanceiras, sempre pródigas
na criação da taxas e preços para os seus serviços,
onerando sempre e cada vez mais os custos as operações bancárias.
Por tudo isto, e considerando que na 36ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal foi aprovado requerimento solicitando
a realização de audiência pública para instrução da
PRS nº 56/2003, vimos respeitosamente apresentar
a Vossa Excelência a nossa disponibilidade para participar da audiência a ﬁm de prestar esclarecimentos
sobre o tema.
A ANPM, por congregar em seus quadros agentes integrantes da Advocacia Pública Municipal dotados de conhecimento jurídico especializado e memória histórica dos fatos e práticas institucionais que
vêm informando a atuação da Administração Pública
Municipal no decorrer dos anos, por certo terá muito
que contribuir para a formação do juízo de valor dos
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Excelentíssimos Senadores sobre a matéria versada
na PRS nº 57/2003.
Sem mais, esperando contar com vossa compreensão para a importância da questão, aguardamos
deferimento.
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Brasília, 30 de novembro de 2004. – Carlos Augusto M. Vieira da Costa, Presidente da ANPM – Gestão 2004/2006.
PS. Contato através do e-mail talocosta@uol.
com.br: fone 041-99797323, 041-2525787, e 041 3508440.
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EMENDA Nº – CAE
(Ao PRS nº 57 (Substitutivo), de 2003)
Acrescente-se o seguinte art. 5º ao
Substitutivo da Comissão de Assuntos Econômicos, remunerando-se os demais:
Art. 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios darão em garantia do pagamento dos valores
antecipados os seus créditos contra o Fundo de Participação de que sejam beneﬁciários.
Parágrafo único. O prazo de execução da garantia
deverá ser previsto no contrato.
Justiﬁcação
A presente emenda visa a restabelecer dispositivo
do projeto original, suprimido quando da apreciação
da matéria nesta Comissão.
Argumentou-se que, em havendo garantias, os
bancos não teriam estímulo para efetivamente cobrar
a dívida ativa, pois receberiam de todo modo os valores referentes aos adiantamentos ao ﬁnal do prazo
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previsto para a sua execução. Entendemos que esse
raciocínio deva ser revisto.
Ora, se os bancos poderão antecipar “até o valor
de face dos créditos” para as entidades aqui mencionadas e se, ainda, poderá ocorrer inadimplência por parte
dos devedores, é necessária a previsão de garantias,
para que haja equilíbrio contratual. Caso contrário, os
bancos se desestimulariam frente ao grande risco envolvido. Como se vê, sem a reinserção que aqui propomos a operação de cessão de crédito para cobrança
de dívida ativa poderia mesmo ser inviabilizada.
Ademais, os bancos receberão sem análise prévia os créditos cedidos. Nessas circunstâncias, pode
haver antecipações lastreadas em “créditos podres”,
o que aumentaria os riscos envolvidos.
Diante desses fatos e razões, e visando a tomar
o dispositivo legal mais claro e seguro, propomos que
volte a constar o art. 5º presente na versão original da
proposta, para que exista equilíbrio na relação contratual e para tornar viáveis, ﬁnanceiramente, as operações
de cessão de créditos para cobrança de dívida ativa.
Sala da Comissão, Senador Edison Lobão.
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OF. SF Nº 495/2006
Em 6 de abril de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi protocolado
na Secretaria-Geral da Mesa requerimento, subscrito
pelo Senador Romero Jucá, de informações ao Ministro da Fazenda, com a ﬁnalidade de instruir o Projeto
de Resolução nº 57, de 2003 (cópia do requerimento
em anexo).
Nesses termos, solicito a Vossa Excelência a remessa do Projeto, que se encontra nesse Colegiado,
para que se possa dar seguimento à tramitação do
mencionado requerimento, uma vez que sua leitura
somente poderá ocorrer com o processado sobre a
Mesa.
Art. 266 do Regimento Interno do Senado Federal:
“O processo da proposição ﬁcará sobre a
mesa durante sua tramitação em plenário.”
À oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus
protestos de consideração e apreço. – Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
REQUERIMENTO Nº 471, DE 2006
Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa e com a
ﬁnalidade de instruir a votação do Projeto de Resolução
nº 57, de 2003, no âmbito da Comissão de Assuntos
Econômicos, sejam solicitadas as seguintes informações ao Ministro de Estado da Fazenda:
1) Em sua versão original, o Projeto de
Resolução previa a utilização do Fundo de
Participação dos Municípios como garantia. O
relator da matéria suprimiu essa possibilidade
com a exclusão do artigo 5º. Referida medida
é suﬁciente para evitar que municípios venham
a fazer operações de antecipação de receitas
com base em créditos da dívida ativa?
2) Poderiam os bancos, por meio de mecanismo jurídico, obter garantias junto aos municípios acarretando: cessão da dívida ativa
para obter crédito, criação ﬁctícia de créditos
de dívida ativa para expandir o limite de crédito, e outras distorções que as operações ARO
já mostraram?
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3) O Código Tributário Nacional, em seu
artigo 3º, veda a terceirização da cobrança de
créditos. Existem bancos que prestam esse
serviço a municípios? Em caso aﬁrmativo,
quais são as instituições ﬁnanceiras? E quais
os municípios?

Justiﬁcação
Para a apreciação do Projeto de Resolução nº
57, de 2003, é imperativo que haja certeza de que o
alcance da matéria não representa a possibilidade de
um mecanismo indireto de endividamento. É possível
que a terceirização da cobrança de dívida ativa seja,
em si, uma opção atraente. Pequenos estados e municípios não têm escala de operação suﬁciente para
manter uma procuradoria encarregada da cobrança
de créditos. Nesses casos, sem dúvida, seria mais
eﬁciente terceirizar essa cobrança, talvez com uma
alteração ao Código Tributário Nacional, e não com
um projeto de resolução do Senado.
A matéria deveria ter sido objeto de audiência
pública no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos. Entretanto, houve dispensa do pedido da referida
audiência. Assim sendo, é fundamental que as indagações ora postas sejam esclarecidas, a ﬁm de que
haja total segurança na implementação das medidas
propostas pelo Projeto de Resolução nº 57, de 2003,
com vistas à preservação do equilíbrio ﬁnanceiro dos
municípios brasileiros.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2006. – Senador Romero Jucá.
REQUERIMENTO Nº 50, DE 2003
(Comissão de Assuntos Econômicos)
Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública deste Órgão Técnico,
a ﬁm de instruir a votação do Projeto de Resolução nº 57,
de 2003, de autoria do nobre Senador Sérgio Cabral, que
“autoriza a cessão, para cobrança, da dívida ativa dos
municípios a instituições ﬁnanceiras e dá outras providências”, com a presença dos seguintes convidados:
– Secretário de Fazenda do Município
do Rio de Janeiro e Presidente da Associação
Brasileira de Secretarias de Finanças de Capitais – ABRASF: Sr. Francisco Almeida
– Fórum de Procuradores de Capitais:
Sr. Marco Antônio Resende
– Representante do Ministério da Fazenda.
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– Prefeito Edinho, do Município de Araraquara.
– Secretário de Fazenda do Município
de Belo Horizonte: Sr. Júlio Pires.
– Procurador-Geral do Município de Belo
Horizonte.

Sábado 6

Justiﬁcação
A relevância do projeto de lei que institui normas
gerais para a cessão da cobrança da dívida ativa dos
municípios a instituições ﬁnanceiras, trás a necessidade de ampliarmos o debate, pelos operadores desta
cobrança, da Advocacia Pública na defesa da recuperação de créditos públicos não pagos.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2004. – Antonio Carlos Valadares, Senador.
REQUERIMENTO Nº 57, DE 2004 – CAE
(Do Senador Paulo Octávio – PFL/DF)

REQUERIMENTO Nº 55, DE 2004 – CAE
(Comissão de Assuntos Econômicos)
Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja incluído na audiência pública deste órgão
técnico, a ﬁm de instruir a votação do Projeto de Resolução nº 57, de 2003, que “autoriza a cessão, para
cobrança, da dívida ativa dos municípios a instituições
ﬁnanceiras e dá outras providências”, de minha autoria,
o seguinte convidado:
– Luiz Fernando de Souza (Pezão) – Presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Rio de
Janeiro.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2004. –
Sérgio Cabral, Senador.
REQUERIMENTO Nº 56 – CAE, DE 2004
Requeiro nos termos regimentais, o aditamento
ao Requerimento nº 50 de 2004 de Audiência Pública
para instruir a matéria do Projeto de Resolução nº 57,
de 2003 “que autoriza a cessão, para a cobrança, da
dívida ativa dos municípios a instituições ﬁnanceiras e
dá outras providências”, nele incluindo como convidados o nome dos Senhores Evandro de Castro Bastos,
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores
Municipais, Meire Lúcia Gomes Monteiro, Presidente
da Associação Nacional dos Procuradores da Previdência Social, Omar Coelho de Mello, Presidente da
Associação Nacional dos Procuradores de Estado e
Aldemário Araújo Castro, Presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeiro que seja convidado o Dr. Carlos Augusto M. Vieira da Costa, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores
Municipais – ANPM, para participar da audiência pública com o objetivo de instruir a votação do PRS nº
57, de 2003 de autoria do Senador Sérgio Cabral, que
autoriza a cessão, para cobrança, da dívida ativa dos
municípios a instituições ﬁnanceiras.
Justiﬁcação
A Associação Nacional de Procuradores Municipais – ANPM, por congregar em seus quadros agentes
integrantes da Advocacia Pública de dezenas de municípios brasileiros, dotados de conhecimento jurídico
especializado e memória histórica dos fatos e práticas
administrativas em vigor nos municípios brasileiros, por
certo terá muito que auxiliar na formação do juízo de valor
dos Membros desta Comissão de Assuntos Econômicos
sobre a matéria versada no PRS nº 57, de 2003.
Sala da Comissão, de dezembro de 2004 – Senador Paulo Octávio – Senador Jonas Pinheiro.
REQUERIMENTO Nº 58 – CAE, DE 2004
Requeremos, nos termos regimentais, que na
audiência pública de instrução do PRS nº 57/2003 de
autoria do Senador Sérgio Cabral, que dispõe sobre a
autorização da cessão para cobrança da Dívida Ativa
dos municípios em favor de instituições ﬁnanceiras, seja
convidado um representante da Associação Nacional
dos Procuradores Municipais — ANPM.
Justiﬁcação
Considerando a importância para as administrações municipais e considerando a solicitação que
nos foi encaminhada pelo Dr. Carlos Augusto Vieira da
Costa, Presidente da ANPM, creio que a aprovação do
presente requerimento possibilitará uma maior diversidade de entendimentos acerca do PRS 57/2003.
Sala das Comissões 7 de dezembro de 2004.
– Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 2006
Dá nova redação ao inciso V do § 3º
do art. 14 da Constituição, para dispor so-
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bre a candidatura de pessoas não ﬁliadas
a partidos políticos.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição, promulgam a seguinte emenda ao Texto Constitucional:
Art. 1º O inciso V do § 3º do art. 14 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. ................................................
..............................................................
§ 3º .......................................................
..............................................................
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V – a ﬁliação partidária ou, nos termos
da lei, o apoiamento do número de eleitores
necessário à candidatura avulsa;
..................................................... (NR)”
Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor
na data de sua publicação, observado o disposto no
art. 16 da Constituição.

Justiﬁcação
Uma das mais importantes e signiﬁcativas característica do mundo ocidental, que vive sob o regime
classicamente entendido como democracia política,
neste início de Século XXI, é a crise das instituições
políticas representativas, a crise da democracia representativa.
No caso do Brasil, essa circunstância, como tantas
outras de nosso sistema político, é plena de peculiaridades: aqui, o sistema político democrático entra em
crise sem nunca ter se estabelecido de uma maneira
plena, a exemplo do que ocorre, coerentemente, com
o nosso sistema partidário.
A recente crise política e ética do Brasil expõe
as mazelas de um sistema político que, além de
inúmeras outras dificuldades e restrições, a exigir,
cada qual, o seu enfrentamento específico, conta
com o monopólio da representação política nas mãos
dos partidos políticos, vale dizer, dos grupos que
dominam as máquinas partidárias, grupos oligárquicos que se tem formado em todos os partidos,
quaisquer que sejam suas inclinações políticas ou
ideológicas.
Essa realidade existe aqui como existe em diversas outras democracias, mas poucos países necessitam tanto da participação política, por um lado, e, por
outro, a cercam de tantas restrições legais e burocráticas como o Brasil.
A Itália, como é sabido, admite a candidatura
avulsa mediante a chamada Lista Cívica, em que um
cidadão ou cidadã, sem ﬁliação partidária, pode lançar-se candidato às eleições.
Nos Estados Unidos, casos há em que “candidatos independentes” chegam a pleitear a presidência do
País, além de candidatar-se às vagas nos parlamentos
estaduais e federais.
Essa ﬂexibilidade ajuda a que os sistemas políticos contemplem uma maior abertura à participação da
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sociedade; contribuem para que a sociedade política e
a sociedade civil possam aproximar-se, ou diminuir a
distância que as separa e traz complicações à própria
legitimidade das instituições.
No Brasil, se o movimento feminista quiser lançar candidatos, não pode fazê-lo; assim como não
podem fazê-lo o movimento negro, ou o movimento
dos trabalhadores sem-terra, o movimento dos aposentados; dos indígenas, dos homossexuais, a não
ser que se ﬁliem a um dos partidos políticos registrados e submetam-se à regra do jogo deste partido,
sua correlação de forças interna, suas diﬁculdades
e suas limitações.
O exemplo de Israel também é ilustrativo, quanto
se procura observar a mobilidade de um sistema político como forma de facilitar a resolução das crises:
faltando poucos meses para as eleições, um grupo
dissidente do partido governante, LIKUD, e do Partido Trabalhista, de oposição, uniram-se para constituir
uma nova formação política, o movimento e partido
KÉDIMA, a qual vem a vencer as eleições legislativas
subseqüentes e liderar o novo Governo, hoje no comando do País.
Caso houvesse ali as formalidades e os rigores
vigentes no Brasil, quanto à constituição de um partido político, quanto à ﬁliação partidária e seus prazos,
quanto à possibilidade de arejamento e renovação
da vida política, e aquele importante País do Oriente Médio seguiria na crise profunda que então se lhe
apresentava.
Infelizmente, no Brasil, as liberdades da Constituição de 1988 assustaram a muitos, e vemos hoje
um movimento regressivo, tendente a engessar o sistema partidário e político, em evidente desfavor da
renovação democrática do Estado brasileiro e da facilitação necessária a que os cidadãos tomem parte
da vida política.
Procurando abrir um novo caminho, apresentamos
a presente proposição legislativa, que pretendemos
seja a primeira de outras voltadas à aﬁrmação daquilo que sentimos ser uma verdadeira reforma política:
aquela que tenha como norte não apenas o reforço
da governabilidade, mas as aberturas à ampliação da
participação cidadã na ainda nascente democracia
brasileira.
Sala de Sessões, 5 de maio de 2006. – Senador
Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacíﬁca das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
....................................................................................
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
....................................................................................
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma
da lei:
....................................................................................
V – a ﬁliação partidária;
....................................................................................
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Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua
vigência. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 4, de 1993)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às disposições constantes nos art.
354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Com referência ao Ofício nº 33, de 2006, da Comissão de Educação, lido em 26 de abril, a Presidência
comunica ao Plenário, que nos termos do art. 91, §
3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer
nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 de março
de 2003, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 541, 555, 557 e 559, de 2005 e 48, 54,
55, 56, 65, 73, 76, 80, 82, 85 e 86, de 2006, aprova-
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dos pela Comissão de Educação, sejam apreciados
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Com referência ao Ofício nº 34, de 2006, da Comissão de Educação, lido em 19 do corrente, a Presidência comunica ao Plenário, que nos termos do art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer
nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 de março
de 2003, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 93 a 101, 103 a 105, 107, 108 e 110, de
2006, aprovados pela Comissão de Educação, sejam
apreciados pelo Plenário.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Antero
Paes de Barros.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicitei o uso da palavra pela ordem porque percebi
ontem, em diversos sites, a relação de Parlamentares
tidos como sanguessugas e que estariam envolvidos
nessa questão de superfaturamento de ambulâncias
para o setor público de saúde.
Primeiro, quero dizer que apóio toda a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público. Creio
que isso tenha de ir a fundo. E entendo que a Mesa
do Senado da República e a Mesa do Congresso Nacional...
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Senador, se V. Exª assim o desejar, poderá ocupar a
tribuna por 15 minutos, como orador inscrito.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB
– MT) – Não, Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer uso da palavra pela ordem, uma vez que tenho de
viajar agora para Cuiabá em função de compromissos
lá assumidos.
É que nesta lista, publicada no site do jornalista Cláudio Humberto, aparece o nome da Deputada
Thelma de Oliveira, do PSDB de Mato Grosso. E a
Deputada Thelma de Oliveira, não podendo fazer a
sua defesa, por estar no Panamá a serviço da Câmara
dos Deputados, pediu à assessoria dela, e faço questão de passar à Mesa para que ﬁque registrada nos
Anais da Casa, a relação de todas as emendas dela
com relação a 2004 e a 2005.
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E o que existe efetivamente na área de saúde
são as seguintes emendas, inclusive com o empenho
e com a liberação do Siaﬁ, documentadamente:
Reforma de unidade de saúde, no Município de
Santo Antônio do Leverger, valor de R$160 mil. Portanto, não se trata de ambulância, e, sim, de reforma
de unidade de saúde.
A outra emenda que existe, também com empenho do Siaﬁ, é construção de unidade de saúde, no valor de R$440 mil, no Município de Primavera do Leste.
Isso com relação a um dos anos aqui citados.
Com relação a outro ano, existe uma só emenda
empenhada. Sistema de abastecimento de água para
a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia. Com relação
à área de saneamento básico, que tem alguma contraface com a questão de saúde, são as três emendas
apresentadas.
Faço isso para demonstrar que, no mínimo, ou
há o equivoco de alguém que passou a notícia ao jornalista Cláudio Humberto ou há o equívoco da própria
apuração.
Agora, o que entendo que o Senado deve fazer?
Deve mandar apurar, Sr. Presidente, rigorosamente
essas questões. O Congresso Nacional está sub judice. Entendemos que essa apuração tem de ser acompanhada por uma comissão designada pela Mesa do
Senado da República e que tanto o Ministério Público
quanto a Polícia Federal tenham o prazo de quinze
dias para exigir.
Informo até que, há muito tempo, existe um projeto meu nesta Casa e que é um projeto também do
Senador Pedro Simon, e é o momento de exercitar isso
nessas apurações com apoio desta Casa, que todos
os Parlamentares indistintamente, tenham ou não os
seus nomes citados nessas investigações, tenham os
seus sigilos liberados para a correta apuração do Ministério Público Federal.
Os que praticaram fraudes precisam ser banidos
da vida pública. Exigimos o rigor das apurações. Mas
estou fazendo aqui a restauração da honra de uma
pessoa que tenho absoluta convicção e que apresenta
documentos de que não tem nada a ver com isso.
Era o registro que eu gostaria de fazer. E tenho
certeza de que a Deputada Thelma de Oliveira, voltando do Panamá, a partir da semana que vem, vai
poder defender muito melhor a sua honra na Câmara
dos Deputados.
Era isso, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Com a palavra, como orador inscrito, o Senador Pedro Simon.
V. Exª dispõe de 15 minutos. Logo em seguida,
falará o Senador Paulo Paim, também do Rio Grande
do Sul.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, considero elegante o gesto do Senador Antero. A colega dele está no
Panamá e ele vem aqui e presta a informação que a
ilustre Deputada lhe mandou. Mas o problema é que
se trata de mais um fato da maior gravidade, da maior
seriedade, envolvendo Senadores e Deputados. E nós
vamos levando; vamos levando.
Um Senador já declarou: “Eu demiti”. Em primeiro
lugar, o caso dele não era nem de demitir, porque era
um funcionário requisitado do Poder Executivo; era o
caso de mandar de volta. Mas, pergunto: essas coisas
acontecem e ﬁca tudo como está? Como agora que
ﬁcou provado um “acórdão” entre todos os partidos
do mensalão. É o acordo mais escandaloso feito na
história do Parlamento desde que ele foi criado! Não
me lembro de nada igual. Não me lembro de nenhum
acordo feito no Parlamento como esse, onde todos os
partidos absolveram todos os Parlamentares!
O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) – Senador Pedro Simon, como tenho que viajar, V. Exª me
permitiria um breve aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não.
O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT)
– Primeiramente, concordo inteiramente com V. Exª.
Em segundo, esclareço o que proponho: que o Senado da República e a Câmara dos Deputados façam
um acompanhamento, exijam uma apuração rápida do
Ministério Público e quebrem o sigilo de todos os integrantes desta Casa e daquela Casa, porque no caso,
por exemplo, do mensalão, tivemos o absurdo de não
ter a quebra do sigilo de ninguém. Então, penso que
tem que quebrar os sigilos bancário, ﬁscal e telefônico;
veriﬁcar isso e limpar o Parlamento brasileiro. Apóio
integralmente as idéias de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quando pergunto por que o Lula não cai nas pesquisas,
Senador, é por causa disso; é que o Congresso está
caindo tanto, está caindo tanto, que o Lula vai subindo.
O Congresso está caindo num ridículo, numa desmoralização, numa humilhação, que não adianta V. Exª...
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E meus cumprimentos pela sua eleição para Líder da
Minoria, Senador Alvaro Dias; V. Exª tem qualidade
para ser Líder da Maioria, mas, pelo jeito, não será.
Pelo jeito que vai, a opinião pública pensa: vigarice por
vigarice, bandalheira por bandalheira, vamos deixar o
PT, por que o que muda? O que muda?
Quero pedir a transcrição nos Anais do pronunciamento de posse do Ministro Marco Aurélio, de quem
sou fã. Ele foi indicado pelo Collor, parece até que é seu
primo, mas esse cidadão Marco Aurélio é um extraordinário Ministro, é um homem de coragem, de ﬁrmeza,
que marca as suas posições. E o seu pronunciamento
de posse, ontem, cuja transcrição peço seja feita nos
Anais, é algo que sinceramente nunca havia ouvido
nada igual. A corrupção divide o Brasil e a desfaçatez
e a improbidade parecem não ter limites.
Peço a transcrição nos Anais do discurso do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Penso que S. Exª
é um dos homens mais dignos que conheço; espero
que ele possa agir. Sei que é difícil a missão desse
Tribunal, porque, em se tratando de uma eleição sem
regras, onde não se tem limite de campanha, onde não
há o voto distrital, tudo pode acontecer.
Pela frieza desse acordo feito na Câmara dos
Deputados entre todos os partidos, para livrar a todos, livrar a cara de todo mundo, não tenho nenhuma
esperança de que esse pleito seja melhor do que o
anterior; não tenho. Vai ser mais competente, porque
as malandragens serão feitas com mais malícia e mais
capacidade. Porém, na verdade, na verdade, vamos
ver se o Ministro Marco Aurélio tem a sorte de, no seu
mandato, conseguir realmente diminuir, já que impedir é impossível, a marcha de escândalos que se vê
neste Congresso.
Ontem, assumiu a Presidência o Dr. Renan. Com
todo respeito, não entendi o gesto de S. Exª. Eu estava preparado, com a minha roupa de festa, para ir
assistir e levar um abraço à Presidente do Supremo.
Acho que seria realmente um fato da maior importância e do maior signiﬁcado, até porque achava que o
Presidente Renan, no fundo, no fundo, é um nome que
tem todas as condições para ser candidato a Presidente da República na Convenção do PMDB. Em vez
de ele lutar tanto dizendo que o PMDB não tem ninguém em condições, que o PMDB é um partido que
não tem nenhuma capacidade de ter candidato, ele
podia ser o candidato! Ou então, agora, que o Lula...
Parece que foi ciúme; ele ﬁcou com ciúme. Porque o
Lula, no primeiro governo dele, cometeu um erro da
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maior gravidade, entre os vários que ele cometeu: em
vez de conversar com o PMDB, dialogar com a direção do PMDB, fazer um acordo com o comando do
PMDB, ele fez um acerto com o Dr. Sarney e com o
Dr. Renan. E todos os cargos que cabiam ao PMDB
foram entregues ao Dr. Renan e ao Dr. Sarney. E agora, como o Sr. Senador Suassuna também entrou, os
três dividem os cargos. Então, eles não querem candidatura própria, em hipótese nenhuma, não querem
sequer vice; eles querem que tudo ﬁque como está e
que eles continuem mantendo os cargos. Quero que
alguém do PT venha para cá e me diga se tem alguém
no PT que tem mais cargos no Governo do que o Dr.
Sarney e do que o Dr. Renan.
Então, o Dr. Renan ontem deu uma demonstração:
não é candidato a Presidente, não é candidato a VicePresidente, não é candidato a Governador de Alagoas,
tem mais quatro anos de Senador e vai ﬁcar aqui. Para
Governador ele já está apoiando o candidato do PFL
de Alagoas e para Presidente ele está apoiando o Sr.
Lula. E assumiu a Presidência. E marcaram uma nova
convenção. É uma coisa de quinta categoria!
O PMDB aprovou uma convenção no dia em que
o Tribunal Superior Eleitoral anulou uma decisão, perdoem-me, ridícula do ex-Presidente e hoje candidato
a Governador do Maranhão – coisas da vida: ele foi
chefe de gabinete do Dr. Sarney, cria do Dr. Sarney, o
Dr. Sarney o fez Ministro, e, agora, ele é candidato a
Governador contra a ﬁlha do Dr. Sarney. A vida é isso!
Essa decisão esdrúxula e ridícula foi rejeitada pela unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que a
convenção do PMDB tem validade – a convenção que
diz que o PMDB terá candidato próprio e que, para
mudar, só com dois terços. Mesmo assim, aprovaram
uma convenção. Mais uma! Por amor de Deus!
Já tem uma convenção oﬁcial marcada para todos
os partidos de 10 a 30 de junho; ele é obrigado a fazer
para indicar os seus nomes. O PMDB antecipou uma
para o dia 13 ou 15 agora do mês de maio. Para quê?
Para decidir se vai ter ou não vai ter candidato próprio.
Parece mentira! Todavia, um livro haverá de ser escrito
mostrando o mal que faz o atual comando do PMDB,
que, na verdade, não tem nada de PMDB – eu não me
reﬁro ao presidente, reﬁro-me aos outros. É uma legião
francesa – lá na França havia uma legião estrangeira
para garantir vantagens. Está lá o Sr. Renan, que, do
PCdoB, foi para o Collor; do Collor, foi ser Ministro do
Fernando Henrique; de Ministro de Fernando Henrique,
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hoje é o homem de conﬁança absoluta do Lula. Eu não
duvido que amanhã ele volte para o PSDB.
Está lá o Dr. Sarney, o eterno governista. Sua ﬁlha
é candidata pelo PFL, seu ﬁlho é candidato pelo Partido Verde, seu enteado político, que ele criou, foi do
Programa de Distribuição do Leite, depois foi Ministro
dos Transportes, depois foi Vice-Governador de sua
ﬁlha, Governador que ele elegeu e agora é um inimigo mortal. O Dr. Sarney assomou àquela tribuna para
mostrar os horrores que ele está fazendo, e é candidato. Apesar de todo o carinho que o PT tem pelo Dr.
Sarney, apesar de todo o carinho que o Sarney tem
pelo Lula, o PT do Maranhão não quer apoiar a ﬁlha
do Presidente. E o PMDB não pode ter candidato!
O problema não é o Garotinho. Alguém tem dúvida de que, se o Garotinho não fosse candidato à
Presidência da República, não teria uma vírgula contra ele em jornal algum? Alguém tem alguma dúvida
nesse sentido? Este é o Brasil! Não é candidato, não
acontece nada.
O Governador de São Paulo é a pessoa mais íntegra, mais séria, mais digna que conheci; foi Vice-Governador do Covas, depois Governador, é uma pessoa
espetacular. De repente, torna-se candidato: falam de
400 vestidos de sua mulher e não sei mais o quê. Isso
não pode acontecer no Brasil.
Se alguém tem um dossiê contra o Pedro Simon,
tem de apresentá-lo. O Procurador não pode deixar
na gaveta, o tribunal não pode deixar arquivado, a imprensa não pode deixar na gaveta, o Congresso não
pode deixar na gaveta. Tem de ser apresentado, não
pode ﬁcar na gaveta. Quando a pessoa se apresenta,
apresenta-se o dossiê. Por isso acho que a campanha
que se fez de massacre ao Garotinho é oportunista.
Não sei se o que ele diz é ou não verdade. O que eu
sei é que, se ele não fosse candidato, não seria alvo
de ataques. Isso está acontecendo porque ele é candidato. Isso não pode continuar.
O PMDB não diz uma palavra a favor do Garotinho. Ao contrário: aproveita para marcar uma convenção com o objetivo de impedir que o Partido tenha
candidatura própria. Um Partido do tamanho do PMDB
fazer isso... É o maior Partido do Brasil, o número de
prefeitos que fez em relação ao segundo colocado é o
dobro; o dobro de vereadores; fez o maior número de
governadores: são nove; maior número de senadores;
maior número hoje de deputados federais; maior número de deputados estaduais; maior número de ﬁliados.
Nas pesquisas de opinião pública, hoje é o Partido
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que tem a preferência nacional – o PMDB aumentou
60% e o PT diminuiu 60%. Estamos em primeiro lugar
longe do segundo. E por que esse Partido não pode
ter candidato? Como não pode ter candidato? Temos
Sarney, Itamar, Renan, Quércia, Garotinho, Rigotto,
Requião, Luiz Henrique, Jarbas Vasconcelos. Meu
Deus! É uma montanha de gente, mas o Partido não
pode ter candidato.
O PT só tem o Lula e não pode nem reunir o
Partido para discutir o Lula, porque se ﬁzer isso dá
confusão. Metade do PT, comandada pelo Sr. Raul
Pont, Secretário-Geral lá do Rio Grande do Sul, tem
uma linha de posicionamento contrária às coligações,
exige não que se apure o passado, mas pelo menos
que se olhe como vai ser o futuro. Mas não pode haver reunião, não pode haver discussão. O PT tomou a
decisão mais absurda que vi na minha vida.
Um escândalo enorme está aí, e o Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral disse isso, está aqui no jornal. O que é que o PT faz? “Está tudo suspenso, não
se fala nada até a eleição, depois da eleição vamos
ver o que vai acontecer.”
O PT pode ter candidato. O PT está lá agora se
ajoelhando aos pés do Quércia, perguntando-lhe o
que quer. Quer ser vice? Quer ser senador? Perguntam-lhe o que quer ajoelhando-se a seus pés. Não é
possível!
Desculpe-me, meu querido Presidente, mas o
Partido de V. Exª, o PSDB, não se reuniu em convenção, não reuniu a Executiva. A decisão foi tomada pelo
presidente nacional, nosso querido amigo Tasso, o exPresidente da República Fernando Henrique e – como
Minas não vai ter candidato, quer dizer, não é mais café
com leite, mas apenas café com café –, em respeito às
tradições honradas das Minas Gerais, o Governador
Aécio Neves. Aécio entra como terceiro membro que
escolhe o candidato. Reuniram-se e escolheram. Até
nem escolheram, ﬁcaram em dúvida entre um e outro,
mas o Serra renunciou e ﬁcou o outro candidato.
O PMDB está debatendo isso há dois anos. Estamos discutindo, ﬁzemos prévia, convenção, debate,
discutimos amplamente essa questão. Agora vêm com
essa de que o PMDB não pode ter candidato, não pode
porque não pode.
Mas como vamos para uma eleição assim? Por
que esse acordo lá na Câmara dos Deputados? Perdoe-me, Sr. Presidente, mas é porque há tanta gente
no PPMDB, no PSDB e no PT, que é tudo igual. “Então, tu escondes os teus, eu escondo os meus e ele
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esconde os deles”, porque foram 12 anos – oito do
PSDB e quatro do PT – em que se teve uma política
identiﬁcada.
Meu Deus, meu Deus, se o Fernando Henrique
fosse Presidente da República, e a Bolívia ﬁzesse com
a Petrobras o que fez, e S. Exª agisse como o Lula,
o que o PT estaria fazendo? O impeachment estaria
aqui hoje. O pedido de impeachment estaria aí para
depor um homem que está traindo a Pátria e não
está defendendo o seu País. No entanto, Lula, o mais
pragmático que se possa imaginar, está lá. Acho que
foi uma traição, independentemente da análise em si.
Acho que o Lula, tratando com todo o carinho inclusive as bobagens do Presidente da Venezuela, dando
cobertura ao Presidente da Bolívia, errou. E o Brasil
não é um País capitalista, as negociações entre a Petrobras e o governo de lá foram feitas nos termos mais
elevados. E o governo de lá, com a cobertura da Venezuela, trata-nos como se fôssemos imperialistas de
terceira categoria, desmoraliza-nos perante o mundo,
como se fôssemos americanos e eles desapropriassem
coisa nossa. Isso poderia ser feito com diálogo, com
entendimento. Os dois Presidentes poderiam sentar
e discutir antes de decidir o que fazer. Mesmo que se
tratasse de entregar a Petrobras da Bolívia para eles,
deveria haver discussão.
O que quero dizer é que há muita gente cansada
hoje: cansada do Lula, ...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... cansada
do PT, cansada do Congresso Nacional, cansada de
tudo. E nós não temos o direito de ir para uma eleição
na qual a votação, se tudo continuar como está, será
“sim” ou “sim”. É “sim” votando desse jeito no PT ou é
“sim” votando desse jeito no outro candidato, que vai
repetir o que fez nos oito anos. O Brasil tem direito a
uma terceira opção.
Eu lamento que uma candidatura belíssima como
a da Senadora Heloísa Helena, no meio dessa anarquia que é nosso sistema partidário, não possa crescer. Eu lamento que o P-SOL, que o PDT, que o PSTU,
que o PPS, que o Partido Socialista Brasileiro, enﬁm
que esses Partidos não se reúnam e apresentem uma
candidatura optativa, que teria condições de ganhar,
como a Frente Ampla ganhou no Uruguai: deixou o
Partido Colorado e o Partido Blanco falando sozinhos
e ganhou a eleição lá.
Mas não vejo, não sinto essa possibilidade. Por
isso, acho que a última chance é o PMDB apresentar
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uma candidatura. E, com todo respeito ao meu amigo
Garotinho, não é nada pessoal com relação a ele, mas
acho que nesta altura a melhor candidatura seria a do
ex-Presidente Itamar Franco. Por quê? Porque se o
candidato a Presidente da República hoje for o Pedro
Simon: vamos votar no Pedro Simon para Presidente
porque o Pedro Simon vai fazer um governo honesto,
decente, vai fazer isso, isso e isso... O que o povo que
vê do outro lado da televisão vai dizer? Esse discurso
eu já ouvi. Há doze anos o Fernando Henrique disse
tudo igualzinho! Há oito anos o Fernando Henrique
veio de novo e repetiu tudo igualzinho, igualzinho! Há
quatro anos o Lula veio e disse igualzinho, igualzinho,
e não deu em nada.
Com o Itamar, o discurso é diferente: “Eu fui Presidente da República por quase três anos. Em primeiro
lugar, venha a Oposição e diga o que tem com relação
ao meu Governo. Que eu sou encrenqueiro, que eu
tenho um penteado que eles ridicularizam, que sou
um chato?” Eu até acho também, mas com relação à
moral, com relação à dignidade, com relação à seriedade, com relação ao Banco do Brasil, Banco Central,
BNDES e Caixa Econômica, ele nomeou funcionários
daquelas instituições, banqueiros não entraram; com
relação ao Ministro da Fazenda e ao Ministro do Planejamento, ele disse que não iria botar a burguesia
empresarial, os banqueiros de São Paulo; e não botou, botou um de Minas e um de Pernambuco. E São
Paulo, em manchete, botou: “a dupla caipira presidindo o Brasil”, mas botou. CPI envolvendo o Chefe da
Casa Civil? Sai o Chefe da Casa Civil, ele prova que
não tem nada e volta. Manchete envolvendo o Ministro dos Transportes? Para fora o Ministro dos Transportes. Manchete da Veja envolvendo o Ministro da
Fazenda? O Ministro da Fazenda veio aqui – eu era
Líder do Governo – e provou, como um mais um são
dois, que não tinha nada, que não tinha nada. Não se
provou uma vírgula contra o Ministro da Fazenda. A
Veja, na semana seguinte, botou tudo de novo. Ele foi
lá e entregou o cargo para o Presidente: “Não vou ﬁcar”. “Mas está provado que não tem nada, que é tudo
mentira.” “Mas não posso ﬁcar num governo onde tenho
que provar que estou dizendo a verdade. O Ministro da
Fazenda tem que ter autoridade.” Esse é um homem
que pode mostrar a diferença entre o que fez e o que
está acontecendo.
Concedo um aparte a V. Exª, com todo prazer,
nobre Senador Cristovam Buarque.
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Pedro Simon, sempre é muito bom ouvir suas falas. Mas
esta de hoje quero dizer que toca especialmente pela
sua defesa da necessidade de uma proposta alternativa
para a eleição de 2006. Temos não é nem dois lados
de uma mesma moeda, os discursos do PSDB e do PT
virão como o lado esquerdo e o lado direito do mesmo
lado da moeda. Não são nem dois lados da moeda, é
o mesmo lado da moeda, só que dividido em dois pedacinhos. Se não tivermos uma proposta alternativa,
é uma geração que vai passar pelo processo político
sem ouvir que o Brasil pode ser diferente, que é o que
o Presidente Lula propôs em 2002: ser um Presidente
diferente. Ele está disputando com o candidato Alckmin quem faz mais ou menos atos ilícitos, mas não
quem vai fazer diferente. Estamos precisando de uma
alternativa diferente. Eu estou de acordo que o PMDB,
dependendo do seu candidato, pode representar essa
alternativa. Por exemplo, se fosse o senhor o candidato
a Presidente pelo PMDB, o senhor representaria uma
alternativa. Se o PMDB, portanto, tiver um candidato
que represente alternativa, tudo bem. Agora, se não
tiver, gostaria de pedir ao senhor que venha para o
nosso lado, da Heloísa Helena, do candidato do PPS,
Roberto Freire, do candidato do PDT, quem quer que
seja, ou, quem sabe, se a gente chega junto. Gostaria
que pessoas como o senhor estivessem deste lado da
alternativa, porque isso engrandeceria muito uma proposta alternativa. Não basta ter as idéias, precisa ter a
liderança, e o senhor tem essa liderança no Brasil.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª faz
justiça, porque nós mesmos nos reunimos várias vezes, um grupo de componentes de partidos diferentes,
prevendo o que está acontecendo e tentando encontrar
um caminho, mas lá se vão dois anos de quando, um
dia, concluímos: vamos chegar a uma posição muito
ruim, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu era um
dos que dizia nessa época que tínhamos de reconhecer
duas coisas: estamos separados por vários partidos;
hoje, não temos condições nem autoridade – e naquela
época ainda não tinham surgido os escândalos do PT
– de dizer que é esse partido ou aquele; vamos constituir um grupo de pessoas; não temos hoje ninguém
que seja referência para este País do que deve ser;
nós, que estamos aqui, se nos reunirmos e apresentarmos, a sociedade vai dizer: espera aí, está aqui o
Cristovam; espera aí, está aqui o nosso Senador do
Amazonas, nessa gente dá para conﬁar.
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Então, eu devolvo a V. Exª: que V. Exªs se reúnam. Eu, coitado de mim, estou num PMDB em que
vejo uns caras lá que são doidos para me botar para
fora, e eu estou sentindo que, daqui a pouco, eu vou
ter que sair porque eu não tenho mais condições de
respirar. Dentro do PMDB, eu estou perdendo o ar
de respirar. Eu estou agüentando, levando botijão de
oxigênio. Quando vou para aquelas reuniões, eu levo
escondido um botijão de oxigênio, para eu poder respirar, porque o que eles querem é me tirar o ar. Mas V.
Exªs deviam se reunir. Deviam se reunir! V. Exª é um
grande candidato! Dentro de seu Partido, o Senador
Jefferson Péres, a Senadora Heloísa Helena, o PDT,
que está numa posição belíssima. O Presidente do
PDT... Olha, eu mexo muito que o Presidente do PDT
leva toda a bandeira do Brizola, todo o nome do Brizola, e tem uma vantagem: ele não é brigão como era
Brizola. Ele não é dono, o PDT hoje é um Partido muito
mais democrático, muito mais aberto, perdoe-me, do
que no tempo do Brizola, embora eu reconheça a liderança e a capacidade extraordinária do Brizola. Então,
o atual Presidente não tem a liderança do Brizola, mas
tem toda a bandeira do Brizola e tem a capacidade
do diálogo. O Presidente do PPS no início se lançou
candidato e hoje é o primeiro que senta à mesa e diz:
“Vamos discutir”. Acho que isso tem que ser feito; eu
acho que vocês têm que apresentar essa opção. Eu
não nego para você: é muito provável que ali adiante
eu esteja nela – “esteja nela” que eu estou dizendo é
votando e trabalhando numa candidatura dessas. Mas
eu não posso é estar coordenando, porque eu estou
num Partido onde o máximo que eu posso fazer é tentar uma candidatura, e uma candidatura que ofereça
credibilidade. No caso, a do Itamar Franco oferece
credibilidade.
Itamar tem uns defeitos em sua candidatura: ele
não vai a lugar nenhum. Os caras têm que ir lá e dizer:
“Olha, eu quero que você se candidate”.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Numa hora
que nem esta em que os caras estão gastando uma
fortuna para pegar cabo eleitoral, ele não paga nem o
cafezinho. Tem que chegar, telefonar e conversar com
os caras: olha, tu aí de Pernambuco, telefona para o
Itamar dizendo que o Itamar foi aceito.
Ele fez isso quando era Vice-Presidente. Se dependesse do Itamar jamais chegaria à Presidência da
República. Ele pensou até, quando o impeachment estava ali e não tinha mais solução, em renunciar junto:
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“O Collor é cassado e eu vou para casa, porque ﬁca
muito feio eu entrar no lugar dele”. Mas é o nome que
a gente tem.
Sr. Presidente, eu felicito mais uma vez V. Exª
porque acho que V. Exª está tendo uma atuação da
maior importância. Acompanhei V. Exª na Comissão,
e acho que na Comissão V. Exª foi excepcional. Tenho
a convicção de que haverá de sê-lo na Liderança da
Minoria. Mas que V. Exª tenha a felicidade de conseguir que a gente encontre um caminho, e o caminho,
com todo o respeito e todo o carinho a V. Exª... E digo
isso porque sou admirador e fã inconteste do candidato Geraldo Alckmin, pois acompanhei o Geraldo Alckmin como Vice-Governador do Mário Covas, o que
fez como Vice-Governador é para marcar a biograﬁa
para o resto da vida. O Covas estava praticamente
sem nenhuma condição física para nada; os médicos
tinham determinado que ele fosse para casa descansar. E o Mário Covas respondeu: “Mas se eu for para
casa é para morrer”. E decidiu ﬁcar até o ﬁm. Ficou
no Palácio. Às 10 horas, ele levantava e ia atender à
imprensa, assinava o que tinha que assinar, voltava
e dormia; às 16 horas, voltava novamente. Perante a
opinião pública foi só o Covas que apareceu. O Alckmin não apareceu, não assinou, não tirou fotograﬁa.
Foi ali uma ﬁgura... Foi uma das coisas mais lindas a
que me lembro de ter assistido na política brasileira:
o Alckmin como Vice-Governador do Covas. Então,
tenho o maior respeito por ele. Mas acho que, da maneira como está, a política não pode ﬁcar entre o Lula
e o Alckmin. Tem de ter uma outra opção. Talvez até,
com essa outra opção, o Alckmin tenha condição de
aparecer, de mostrar o que ele é – e que é diferente
do PT. Da maneira como está hoje, como diz o nobre e
querido Senador Cristovam, é PT de um lado e PSDB
do mesmo lado. É a mesma cara. Os dois estão entrelaçados, mas, para o povo, signiﬁca a mesma coisa.
Não podemos ir por aí!
Infelizmente, o meu Partido, infelizmente, o PMDB,
que teve Teotônio Vilela, que teve o Dr. Ulysses, que
teve Tancredo, que teve o Arraes, que teve o Covas,
que teve lideranças de Primeiro Mundo, hoje... Deus
me perdoe, mas o PMDB não merecia!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Pedro Simon.
Pode-se até discordar do pensamento do Senador Pedro Simon neste ou naquele momento, mas de
uma coisa ninguém discorda: aquilo que hoje falta na
prateleira da política nacional sobra em S. Exª: honestidade, dignidade, decência, honradez, que se aliam à
sua competência e inteligência política.
V. Exª valoriza o Congresso Nacional, e nós agradecemos.
O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Com a palavra, pela ordem, o Senador Aelton Freitas.
O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se V.
Exª me permitir, gostaria de fazer uma comunicação
inadiável, porque, daqui a pouco, farei uma viagem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PMDB – PR)
– O Senador Cristovam Buarque, da mesma forma, tem
urgência de ocupar a tribuna. Primeiramente, falará o
Senador Cristovam Buarque e, depois, V. Exª.
O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PMDB – PR)
– Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
Senador Aelton Freitas, a quem agradeço por permitir que, seguindo a ordem normal, eu possa falar, mas
serei rápido.
Sr. Presidente, vim falar de duas coisas que se
unem no Brasil de hoje e que, de certa maneira, têm a
ver com o discurso – pelo menos uma das referências
– do Senador Pedro Simon.
Venho falar, Senador Pedro Simon, da auto-suﬁciência do petróleo e do pronunciamento do Ministro do
Supremo Tribunal Federal quando disse que “o Brasil
é um país de faz-de-conta”.
Todos nós temos de cantar louvores à auto-suﬁciência especíﬁca do petróleo no Brasil. Mas não
podemos escamotear, esconder algumas coisas que
mostram o faz-de-conta por trás desse grande fato,
que o Brasil precisa comemorar.
Primeiro, precisamos dizer que é faz-de-conta
imaginar que isso é resultado de um governo, do atual Governo. É preciso dizer que, sem os cuidados do
Presidente Lula nesses três anos de Governo em relação à Petrobras, talvez não tivéssemos chegado à
auto-suﬁciência. Eu diria mais: provavelmente não teríamos chegado à auto-suﬁciência sem o trabalho dos
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três anos do Presidente Lula. Mas, se não tivéssemos
tido 70 anos de um sistemático trabalho, desde quando
Getúlio Vargas criou o Conselho Nacional do Petróleo
– em 1938, se não me engano –, não estaríamos comemorando nenhuma auto-suﬁciência de petróleo.
Então, é um faz-de-conta passar a impressão de
que essa conquista é de um governo e não de treze
Presidentes. Não falo daqueles Presidentes que ocuparam o cargo por alguns dias ou algumas horas. Falo
dos Presidentes que exerceram a Presidência permanentemente, seja por quatro anos, seja por quinze e
mais quatro, como Getúlio, ou ainda por menos de
quatro anos, como Itamar Franco, que substituiu deﬁnitivamente o Presidente anterior.
É um faz-de-conta dizer que a auto-suﬁciência
do petróleo ocorreu pelo trabalho do atual Governo.
Essa é uma grande lição. Se ﬁcarmos comemorando a
vitória do atual Governo, vamos perder a perspectiva,
Senador Pedro Simon, porque nada se vai conseguir
fazer neste Brasil sem uma persistência sistemática
além de um, dois, três, quatro, cinco governos. E o
Brasil não tem costume dessa sistemática. É um caso
quase único a nossa sistemática no que se refere ao
petróleo, assim como no que se refere à luta contra a
poliomielite e à luta para atender os portadores de HIV.
São programas que passam de um governo para outro.
Serra começou, como Ministro de Fernando Henrique,
a levar a sério o apoio ao tratamento dos portadores
de HIV, e o Governo Lula continuou essa ação. O cuidado com a poliomielite vem desde o regime militar.
Nenhum Presidente disse: “Vou suspender o dia das
gotinhas”. Nenhum. Por isso, conseguimos erradicar a
poliomielite. Um governo só não o teria feito.
Não quero falar apenas desse faz-de-conta, de
que não se trata de um só governo. Quero tratar de
outros faz-de-conta. Por exemplo, a idéia da auto-suﬁciência do petróleo está passando a impressão de que
houve auto-suﬁciência de energia, de fontes energéticas, o que não é verdade. E, a prova, o Presidente
Evo Morales mostrou muito antes do que se imaginava. No mesmo momento em que as campanhas na
televisão referem-se à auto-suﬁciência de petróleo,
dando a impressão de que é auto-suﬁciência de energia, descobrimos que o Brasil é dependente do gás de
um país vizinho. Descobrimos que domicílios ﬁcarão
sem água encanada, sem combustível para cozinhar
a comida, que táxis deixarão de rodar se não nos
submetermos ao preço de mercado reivindicado pelo
Presidente Morales.
Então, não há auto-suﬁciência energética no
Brasil. Há auto-suﬁciência de petróleo, conquistada ao
longo de muitos anos. É um faz-de-conta passar a idéia
de que o Brasil é auto-suﬁciente em energia, como se
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tentou passar, falando em petróleo – mas entendíamos
petróleo como sinônimo de energia. Em energia, continuamos ainda não auto-suﬁcientes, e talvez nunca
cheguemos a ser auto-suﬁcientes plenamente, porque
não há hoje auto-suﬁciência completa.
Mas vou mais longe. Quando passamos a idéia
de auto-suﬁciência de petróleo, Senador Pedro Simon,
transmitimos a idéia de que é para sempre. Mas o petróleo no Brasil vai durar, pelas reservas que estão
aí, mais 22 anos, 25 anos, no máximo. Vamos supor
que descubramos novas reservas: 30 anos, 35 anos.
E mais reservas: 50 anos. É uma auto-suﬁciência – se
for – provisória. Então, não é auto-suﬁciência. A verdadeira auto-suﬁciência é aquela que não apenas atende
plenamente às necessidades de hoje, mas, no caso
de um país, para sempre.
Imagine um indivíduo que dissesse “hoje eu tenho um salário auto-suﬁciente”, com um contrato de
seis meses, Senador José Jorge. Ele é auto-suﬁciente por seis meses, mas a vida dele tem mais décadas
na frente, espera-se. Então, auto-suﬁciência provisória
vendida como auto-suﬁciência permanente é um fazde-conta, como disse o Ministro ontem, ao se referir à
corrupção do ponto de vista da apropriação do dinheiro público. Mas falo da corrupção na manipulação da
imaginação pública. Essa é uma corrupção tão grave
quanto a outra; a corrupção da manipulação é tão grave quanto a corrupção da apropriação.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Cristovam Buarque, V. Exª me concede um aparte?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Concedo um aparte ao Senador José Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Cristovam Buarque, na realidade, V. Exª tem absoluta razão.
Não existe auto-suﬁciência de um bem ﬁnito. E, para
ser preciso aritmeticamente, bem ou mal, um dia ele
vai acabar. Então, a auto-suﬁciência acaba. É até mais
radical que o exemplo do salário dado por V. Exª. O
salário não é ﬁnito, pode durar a vida inteira; mas o
petróleo é um bem ﬁnito. Na verdade, a dependência
que temos do gás da Bolívia mostra que não somos
auto-suﬁcientes no setor do petróleo. Estamos atingindo uma meta, que é exatamente fazer com que a
nossa pauta de exportação seja maior do que a pauta
de importação. É uma auto-suﬁciência, diria, ﬁnanceira.
E o que se torna ridículo é exatamente essa campanha publicitária. Se V. Exª viajar pela Gol, como viajei
semana passada, encontrará dentro da bolsinha da
poltrona do avião uma revista publicada pela Petrobras
sobre a auto-suﬁciência, dizendo das vantagens etc.
Só que, em momento nenhum da reportagem, mostra
como cresceu a produção e o consumo nos últimos
50 anos para chegar a essa pseudo-auto-suﬁciência.
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É uma revista que não informa, ela desinforma, exatamente querendo fazer crer que a auto-suﬁciência
foi conseguida nos três anos do Governo Lula. E nós
sabemos que qualquer investimento em petróleo tem
um período de maturação em torno de cinco anos.
Portanto, na verdade, a auto-suﬁciência é resultado
de investimentos feitos durante anos e anos, por presidentes e presidentes, governos e governos, para
chegar a este momento. Solidarizo-me com V. Exª. Eu
estava ontem na posse do Ministro Marco Aurélio, que
foi muito preciso quando disse que esse é o chamado
País do faz-de-conta. Meus parabéns mais uma vez
pelo pronunciamento de V. Exª!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Agradeço a V. Exª, Senador José Jorge.
De fato, a grande comemoração nossa é em relação à balança comercial. Não precisaremos gastar
dólares durante os próximos vinte, vinte e dois anos,
porque temos o petróleo. Mas esquecemos outro fazde-conta, Sr. Presidente. É o faz-de-conta, Senador
José Jorge, de que a auto-suﬁciência – que é só de
petróleo e não é de energia – só existe porque o crescimento é baixo no Brasil. Se retomarmos o crescimento
que o próprio Governo deseja, vamos precisar importar petróleo daqui a alguns meses. Veja que é outro
faz-de-conta. Devíamos estar dizendo “temos hoje
auto-suﬁciência de petróleo por alguns anos, graças
à estagnação econômica.” E é uma auto-suﬁciência
provisória. Nós não temos auto-suﬁciência energética,
é uma auto-suﬁciência de petróleo provisória se não
crescermos. Não temos auto-suﬁciência energética
permanente e se crescermos.
Mas não é só esse, vou trazer outro faz-de-conta.
Quando falamos em auto-suﬁciência do Brasil,
esquecemos que o Brasil é feito de gente de carne e
osso, com classes sociais com diferenças de renda. Que
auto-suﬁciência é essa se quem ganha salário mínimo
não é capaz de ter um lugar onde morar nem mesmo
com gás para esquentar a água? Aliás, sem nem mesmo ter água para tomar banho. Sem nem mesmo ter
água encanada, quanto mais água quente.
Que auto-suﬁciência é essa se quem ganha salário mínimo não consegue comprar suﬁcientemente a
comida que, para ser cozida, precisa de gás, que não
vem porque nós não somos auto-suﬁcientes em gás?
Nem se come com petróleo, aquecendo com petróleo;
nem se come com salário mínimo desse tamanho.
Portanto, para este País ser auto-suﬁciente em
petróleo, precisaria que o salário mínimo fosse suﬁciente para que as pessoas comprassem o petróleo.
Eu não digo para pôr no seu carro, mas para pôr na
cozinha, na hora de fazer sua comida.
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Essa é uma auto-suﬁciência de faz-de-conta,
como disse, ontem, o Ministro Marco Aurélio, falando
de outros itens e não da energia, no Brasil.
Mas não é só esse faz-de-conta. Vou dizer outro:
quando nós tivermos, daqui a alguns anos, de mudar
o modelo energético para substituir o petróleo, ou para
encontrar outras formas mais eﬁcientes, nós vamos ﬁcar para trás, nós não seremos auto-suﬁcientes. Sabe
por quê? Porque nós não temos uma ciência e uma
tecnologia capazes de nos ensinar, criar, desenvolver
outras fontes energéticas.
Não é auto-suﬁciente um país que não tem uma
base cientíﬁca e tecnológica capaz de perfurar poços
de petróleo, no fundo do mar, como a Petrobras consegue e merece os nossos elogios. Mas também não
é auto-suﬁciente um país que não é capaz de desenvolver tecnologia para o dia posterior à civilização do
petróleo. E nisso nós estamos abandonados.
As nossas pesquisas na energia eólica, na energia
solar, em todas as fontes alternativas, são muito restritas
no Brasil. E, mais grave ainda, não estamos realizando
as pesquisas na busca de um modelo econômico que
prescinda de tanta energia, que reduza até mesmo o
consumo, se preciso for, aumentando a qualidade de
vida com menos consumo, que não deprede a natureza. Por isso não somos auto-suﬁcientes.
E vou citar mais um faz-de-conta. Eu estaria fazendo de conta se dissesse que a ciência e a tecnologia
em si seriam capazes de mudar isso e sem falar – e há
quem ache que é mania obsessiva minha – que não
há ciência e tecnologia sem educação básica de qualidade. Se não colocarmos todas as nossas crianças na
escola, não teremos os cientistas de que o Brasil precisa. Portanto, não teremos alternativas para o modelo
de energia baseada no petróleo. Por isso, não haverá
auto-suﬁciência plena. E, falemos com franqueza, não
haverá salários mínimos elevados se não educarmos
as crianças de hoje para o dia em que forem para o
mercado de trabalho.
Também estaria fazendo de conta se dissesse
que era preciso aumentar o salário mínimo no nível
suﬁciente amanhã para comprar toda a energia que
uma família precisa para ter em casa, porque não haverá salário mínimo alto se não investirmos nas nossas
crianças, esperando que elas cheguem ao mercado de
trabalho com a formação capaz de lhes dar o salário
de que necessitam.
Sr. Presidente, peço um ou dois minutos ainda
para concluir, dizendo que quis vir à tribuna hoje para
lembrar que, comemorando a auto-suﬁciência de petróleo que o Brasil conseguiu – e temos de comemorar –, não podemos fazê-lo aceitando o faz-de-conta
publicitário que o Governo está trazendo.
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Pegando carona no discurso de ontem do Ministro
Marco Aurélio, o primeiro faz-de-conta é de que teria
sido um governo que conquistou isso, quando foram
treze Presidentes – eu contei. O segundo é de que a
auto-suﬁciência é em petróleo, não em energia. Prova disso nos deu o Presidente Evo Morales, ao fazer
o Brasil despertar para a quantidade de energia que
precisamos importar ainda sob a forma de gás, inclusive no Estado de V. Exª, Sr. Presidente, o Paraná. O
terceiro faz-de-conta é como se fosse uma auto-suﬁciência permanente, quando esse recurso é esgotável,
vai acabar em poucas décadas no Brasil e no mundo.
O quarto é o faz-de-conta de que termos a energia,
hoje, basta para sempre. Um país é para sempre, não
é para alguns anos e, para sempre, só vamos ser autosuﬁcientes em energia se tivermos ciência e tecnologia
capazes de mudar as fontes que temos hoje. E mais, o
faz-de-conta que dá a impressão de que todos os brasileiros hoje são auto-suﬁcientes em energia, quando
só conseguem comprar a energia necessária aqueles
que têm uma renda suﬁciente. Aqueles que ganham
até três salários mínimos não são auto-suﬁcientes em
petróleo nem em energia por mais que o Brasil produza petróleo e energia, por mais que o Presidente Evo
Morales queira ser bonzinho com o Brasil e nos forneça
gás gratuitamente. Nossos pobres não se beneﬁciarão
da auto-suﬁciência energética, porque, às vezes, não
têm nem fogão, quanto mais dinheiro para pagar o gás;
não têm nem água encanada, quanto mais dinheiro
para pagar o gás que vai esquentar essa água.
E, ﬁnalmente, não há auto-suﬁciência tecnológica e cientiﬁca. Seria um faz-de-conta propor ao Brasil
grandes centros tecnológicos, enquanto não formos
auto-suﬁcientes na educação básica, que signiﬁca todas
as crianças concluindo o ensino médio com qualidade,
em escolas com horário integral e com professores e
professoras bem-remunerados e bem-remuneradas,
dispondo dos modernos equipamentos pedagógicos
em boas escolas.
Por isso, Sr. Presidente, basta de faz-de-conta
em relação à corrupção, como o Ministro Marco Aurélio disse. Basta de faz-de-conta sobre as formas de
governar. E basta também de faz-de-conta no uso da
publicidade para enganar a população brasileira.
Temos de ser auto-suﬁcientes na política e, para
isso, temos de trabalhar com a cabeça de brasileiros
que pensem auto-suﬁcientemente, e não enganados
por espetáculos de marketing, como temos visto ultimamente.
Era o que eu tinha a dizer.
Agradeço a generosidade de V. Exª, Sr. Presidente, em conceder-me o tempo.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Aelton Freitas. V. Exª dispõe de cinco
minutos para o seu pronunciamento.
O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores,
dois importantes eventos aconteceram esta semana em
meu Estado de Minas Gerais: o primeiro, a Exposição
Internacional do Gado Zebu (Expozebu), na cidade de
Uberaba; e o segundo, o XXIII Congresso Mineiro de
Municípios, na nossa capital, Belo Horizonte.
Ambos atraem a atenção da classe política e promovem a discussão de temas fundamentais para o progresso não apenas de Minas, como de todo o País.
A Expozebu, promovida anualmente pela Associação Brasileira de Criadores Zebu (ABCZ), no Parque Fernando Costa, em minha querida Uberaba, é
a maior feira de pecuária zebuína do mundo. Além do
alto volume de negócios fechados, é uma oportunidade para que os principais atores do setor busquem
soluções para as principais demandas da atividade
pecuária. Faltando ainda 06 dias de evento, quase
R$15 milhões já foram movimentados e mais de 90 mil
pessoas já compareceram.
Na última quarta-feira, durante a abertura oﬁcial
da feira, autoridades como o Ministro da Agricultura,
Roberto Rodrigues, e o Governador de Minas, Aécio
Neves, ﬁzeram um balanço da crise enfrentada pelo
agronegócio e anunciaram medidas importantes de
fomento à produção pecuária.
Cabe ressaltar, entretanto, que um dos temas
de maior destaque no evento deste ano é a questão
sanitária animal. Realizou-se o Seminário Interamericano de Saúde Pública Veterinária, iniciativa inédita
em toda a América, que contou com a participação
de chefes de serviço de defesa agropecuária do continente, lideranças do setor privado e representantes
de organismos internacionais.
Em documentos entregues aos governadores presentes, de Minas Gerais e de Goiás, e ao Ministro da
Agricultura, os participantes do seminário ressaltaram
a importância da destinação de mais recursos públicos,
especialmente para a educação sanitária de pequenos
produtores e assentados, medida de suma importância
para a prevenção de doenças no continente.
Outra ação fundamental é integrar órgãos públicos e privados em prol de uma reestruturação dos
serviços de atenção veterinária, com vistas a atingir
principalmente a erradicação da febre aftosa – grande
problema por que passamos em 2005 e 2006.
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Quero, pois, fazer coro com os especialistas e
com a diretoria da ABCZ para alertar as nossas autoridades sobre a necessidade absoluta de se investir na
formação de pessoal qualiﬁcado e em maior número,
para defesa animal, na modernização dos recursos
materiais exigidos para o correto trabalho de prevenção
e no intercâmbio de informações veterinárias entre o
Brasil e os países vizinhos. Os resultados econômicos
satisfatórios produzidos pela pecuária para o nosso País
só fazem justiﬁcar, ainda mais, que haja uma atenção
redobrada de agentes públicos e privados em empreender os esforços exigidos na garantia de qualidade
do nosso rebanho.
Aproveito a oportunidade para manifestar o meu
apoio a uma iniciativa do Governo de Minas Gerais em
lançar um ambicioso programa denominado “Minas
Carne”, que prevê a destinação de R$20 milhões para
produtores rurais investirem em melhores condições
de abate, com vistas a atingir padrões internacionais,
e outros R$60 milhões a serem aplicados na modernização dos frigoríﬁcos.
Tenho certeza de que, mesmo enfrentando uma
delicada crise em virtude dos juros altos, do câmbio
desfavorável e da logística insuﬁciente, a agropecuária
nacional tem plenas condições de se reerguer, como já
aconteceu em outros momentos, principalmente pela
coragem que nunca falta aos nossos bravos produtores.
Mas essa coragem e essa fé na recuperação precisam
ser alimentadas por governos, entidades, sindicatos e
também por nós, legisladores, cada um fazendo a sua
parte para que a atividade continue sendo o grande
sustentáculo da economia nacional, gerando emprego
e renda para a nossa população.
Após o registro sobre a Expozebu e a crise agropecuária, eu não poderia deixar de manifestar também,
Sr. Presidente, o meu aplauso público à Associação
Mineira de Municípios (AMM) por realizar, na presente
data, o 23º Congresso Estadual de Municípios, com
a presença de mais de 800 prefeitos, milhares de vereadores e autoridades nacionais, em que está sendo discutido um tema sobre o qual obrigatoriamente
todos devemos nos debruçar: a revisão do pacto federativo.
Com a experiência de quem já foi Prefeito de cidade do interior, não tenho dúvida de que é preciso estabelecer uma distribuição do bolo tributário mais igualitária,
pois são as prefeituras quem enfrentam os problemas
sociais em contato direto com os cidadãos.
Logo, não é possível aceitar mais que, a cada
R$100,00 destinados ao Tesouro Nacional, apenas
R$14,00 sejam repassados aos Municípios. É preciso
também que a Câmara dos Deputados aprove imediatamente o aumento de 1% do Fundo de Participação dos
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Municípios (FPM), medida que aprovamos nesta Casa
há mais de dois anos, mas que esbarrou na Câmara
em resistências equivocadas do Governo Federal.
Encerro reforçando o meu integral apoio às causas municipalistas, algumas felizmente já alcançadas,
como o aumento de produtos tributados pelo ISS e o
repasse direto do salário educação para os Municípios.
Os prefeitos de Minas Gerais, bem representados pela
AMM (Associação Mineira de Municípios), podem ter
certeza de que da parte deste Senador não faltará
empenho em defender projetos que permitam às administrações municipais condições apropriadas para
exercerem suas atribuições, levarem melhor prestação de serviço e mais qualidade de vida às nossas
comunidades.
Sr. Presidente, nestes 40 segundos que me restam, quero dar aqui um testemunho de um acordo ﬁrmado entre o Governador de Minas e o Presidente da
ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu,
de trocarem todos os bois reprodutores pé-duro – aqueles que consideramos sem qualidade – dos nossos
produtores rurais em boi de qualidade, com a melhor
qualidade genética, sem nenhum custo para o produtor
rural. Ou seja, o Governo e a ABCZ vão visitar todas
as propriedades de criadores de Minas Gerais e, sem
nenhum custo, vão dar àquele produtor um boi com
qualidade, com todo o melhoramento genético. Com
isso, haverá um melhoramento genético do nosso rebanho em um curtíssimo espaço de tempo.
Quero, aqui, parabenizar a iniciativa do Presidente Orestes Tibério, da ABCZ, e do Governador
Aécio Neves.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Concedo a palavra ao Senador José Jorge pela ordem de inscrição.
V. Exª dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias; Srªs e Srs. Senadores,
começam a aparecer os resultados da política externa
do Governo Lula!
Em novembro último, portanto há seis meses, ﬁz
um pronunciamento desta tribuna em que listei alguns
dos fracassos recentes da política externa brasileira,
como assento no Conselho de Segurança da ONU,
fracasso na pretensão de dirigir a Organização Mundial do Comércio e o Banco Interamericano, falta de
perspectivas no Haiti, entre muitos outros.
Hoje, lamentavelmente, gostaria de acrescentar
outros tropeços na condução externa dos interesses
brasileiros.
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As manchetes dos jornais sintetizam o que tem
sido a política externa do Governo do Partido dos Trabalhadores:
Correio Braziliense: “Brasil se curva a Morales”;
O Globo: “Morales acusa Petrobras de chantagem, e
Lula cede”; O Estado de S.Paulo: “Lula não obtém
concessões e desautoriza a Petrobras”; Folha de S.
Paulo: “Reunião mantém indeﬁnições sobre o gás”.
Essas são manchetes de hoje, dos principais jornais
do País, que se repetem nos jornais regionais.
A imprensa refere-se à recente decisão do Presidente da Bolívia, Evo Morales, de nacionalizar os hidrocarbonetos, atitude que atinge diretamente a Petrobras
naquele País e coloca em risco o suprimento de gás
natural para o Brasil, para o qual o Governo brasileiro
não consegue impor o interesse nacional.
Por meio de um decreto, o Presidente Morales
estatizou todas as fases de exploração e comercialização de petróleo e gás, realizadas em solo boliviano.
Só este ato deve gerar um prejuízo de mais de US$1
bilhão para a empresa brasileira Petrobras.
Este é o segundo ataque aos interesses brasileiros praticado pelo “presidente irmão” Evo Morales,
como o mandatário boliviano se identiﬁca em relação
ao Lula.
Na semana passada, o governo da Bolívia expulsou do território boliviano, a siderúrgica EBX, do
empresário brasileiro Eike Batista, o que gerou um
prejuízo de mais de US$50 milhões para a empresa
nacional. Mas o que deixa o Governo brasileiro em
situação delicada e conﬁrma o desacerto da condução da política externa brasileira é que o Itamaraty e
a Petrobras estavam conduzindo, até recentemente,
um acordo para a ampliação dos investimentos em
gás natural naquele país. Logo em seguida, o Brasil
recebe “duas facadas” pelas costas.
Eu mesmo destaquei desta tribuna, no dia 14 de
fevereiro último, os riscos que a Petrobras e o Brasil
corriam. Naquela oportunidade, cheguei a citar o jornal
britânico Financial Times, que estranhava a decisão
brasileira de investir na Bolívia, depois das promessas
eleitorais de Evo Morales. Para o jornal, o anúncio de
novos investimentos “beneﬁcia o recém-eleito presidente boliviano Evo Morales, que prometeu nacionalizar a
indústria do gás e ‘garantir’ o envolvimento do Estado
como um parceiro que atuará em pé de igualdade com
as companhias internacionais de energia”.
Lembrei, naquela data, que o presidente boliviano havia aﬁrmado, em campanha, que “se vencermos
as eleições, o companheiro Lula terá que nos devolver
as reﬁnarias que nos correspondem”.
É verdade que o Presidente Lula não acreditou
nas promessas do Presidente Evo Morales. Sua Exce-
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lência achou que Morales iria fazer o mesmo que fez
Sua Excelência, ou seja, prometeria e não cumpriria.
Mas o Presidente Evo Morales está cumprindo o que
prometeu em campanha: nacionalizar os bens do Brasil e de outros países.
Mas o que ninguém no mercado mundial de petróleo entendeu foi a postura da Petrobras ao anunciar novos investimentos, quando estava claro que a
Bolívia faria o que fez.
Sr. Presidente, isso foi em fevereiro – repito: em
fevereiro já se dizia isso.
Na última quarta-feira, a nossa estatal do petróleo anunciou, ao contrário do que vinha dizendo, a
suspensão de novos investimentos na Bolívia. Mas,
na reunião de cúpula, realizada na Argentina ontem,
o Presidente Lula desautorizou o presidente da Petrobras, quando informou que novos investimentos não
estariam suspensos; isso tudo depois de o Presidente Morales haver declarado que a Petrobras teria feito
uma chantagem contra a Bolívia.
A verdadeira chantagem foi a atitude do “presidente-irmão” ao interromper as negociações e a expropriação contra ativos de investidores estrangeiros, de
forma unilateral, e sem dizer como fará a indenização
dos investimentos ali já realizados.
Conhecendo a competência do corpo técnico da
Petrobras, tenho a certeza de que a empresa foi coagida a fazer estas promessas de novos investimentos
na Bolívia, na véspera do cataclisma, para atender
aos interesses políticos do presidente amigo de Lula,
Evo Morales.
A má condução da política externa brasileira
está atingindo diretamente o interesse brasileiro no
estrangeiro, com implicações indiretas para a nossa
economia.
A sempre lúcida jornalista Miriam Leitão analisou
corretamente a postura atual da política externa brasileira, ao dizer que:
O Presidente Lula tem sido inepto, durante toda esta crise. Ontem passou dos limites.
Aceitou que Hugo Chaves comandasse a cena,
solidarizou-se publicamente com o governo
da Bolívia e ofereceu ajuda a um governo que
rasgou contratos, feriu interesses brasileiros e
desrespeitou acordos assinados com o Brasil.
Na prática, o Brasil vai pagar à Bolívia por nos
causar prejuízos.
Segundo avaliação do experiente Embaixador
Rubens Ricupero, temos o seguinte:
Nunca aceitamos negociar sob uma posição de força, nunca pautamos a política externa por razões ideológicas, nunca fomos
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frouxos ou mostramos falta de ﬁrmeza. Eu sou
um embaixador aposentado e tenho simpatias
por várias posições do atual governo, como a
luta por uma cadeira na ONU, mas se falo é
porque é um absurdo considerar que o que
a Bolívia está defendendo é a sua soberania
nacional. Ela expropriou ativos do Brasil e rasgou tratados que foram negociados de Estado
a Estado. [...] Foi com base nesses acordos
que o Brasil construiu um gasoduto de 3 mil
quilômetros, que custou 8 milhões de dólares.
O governo tinha que deixar clara sua revolta,
tinha que mostrar que não aceitará este desaforo. Eles violaram compromissos internacionais com o Brasil e o Brasil responde que
isso é a soberania deles? O que a Bolívia fez
viola o espírito e a letra dos acordos nos quais
a Petrobras se baseou para investir. É ruptura unilateral, o Brasil tem que fazer valer seus
direitos internacionais.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, antes de conceder o aparte ao nobre Senador
Edison Lobão, eu gostaria de dizer que além de tudo o
que se está sendo dito aqui, pareceu-nos que aquela
reunião realizada ontem estava inteiramente fora do
contexto. De um lado, construímos um gasoduto de
três mil e poucos quilômetros, que está sendo colocado sub judice por causa das atitudes do presidente
da Bolívia, de outro, reúnem-se os quatro Presidentes
para discutir a construção de um novo gasoduto, ainda maior e mais caro, quando investimentos brasileiros em outros países estão sub judice! Inclusive com
a participação do Presidente Hugo Chávez, que não
tem se mostrado um presidente ponderado, de bom
senso. Pelo contrário, ele tem interferido nas políticas
externas. Ele interferiu na política interna brasileira – já
deu opinião aqui a favor de Lula –; interferiu, de forma
agressiva, na política interna do Peru, chamando um
dos candidatos de ladrão; interferiu na política interna
da Colômbia. Ele, agora, é o líder mais importante da
América Latina; não é o Lula, não – isso era o que Sua
Excelência queria ser. E, infelizmente, não é, porque,
para o Brasil, seria importante que Lula fosse. Tanto
Hugo Chávez é o líder mais importante da América
Latina que inclusive o Lula foi beijar-lhe a mão. Essa é
a pura verdade! O Presidente Chávez conseguiu, com
o dinheiro dos petrodólares e com essa nossa política
externa, que, na realidade, é caolha, obter esse resultado. Isso ﬁcou provado, ontem, naquela reunião, que
não teve nenhum resultado a não ser conﬁrmar, mais
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uma vez, a liderança do Presidente Hugo Chávez sobre os outros três Presidentes ali presentes.
Concedo o aparte ao Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador José
Jorge, fala V. Exª com conhecimento profundo dessa
questão. Ministro de Minas e Energia que foi, atento,
diligente, conhece tecnicamente toda essa problemática. Em verdade, Senador José Jorge, a nossa posição
ﬁcou muito ruim mesmo. O que se alega – e já ouvi de
alguns que defendem a atitude da Bolívia em relação à
Petrobras – é que o Brasil também fez a mesma coisa
nos anos 60. Não é verdade! Informa-se, cavilosamente,
que o Brasil estatizou o grupo energético da Amforp.
Eram usinas que pertenciam a americanos e que foram estatizadas na época do Governo João Goulart. O
que se deu não foi, primeiro, uma expropriação, e, sim,
uma estatização; segundo, isso aconteceu a pedido do
Presidente Kennedy, que, num encontro com o Presidente João Goulart, por ocasião da sagração do Papa,
fez-lhe um apelo para que estatizasse esse grupo em
razão de diﬁculdades internas que ele, Kennedy, estava
tendo com os acionistas, que exigiam dele uma ação
no sentido de receberem aquilo que lhes pertencia no
Brasil. Não desejavam mais que o Grupo Amforp aqui
ﬁcasse. Tanto foi assim que o próprio Governo Kennedy emprestou ao Brasil os milhões de dólares com os
quais o Brasil fez a estatização. Mas, pior ainda: o Sr.
Evo Morales, ainda para agredir o Brasil, colocou as
tropas do exército boliviano em volta da reﬁnaria da Petrobras, que pertencia ainda à Petrobras, num gesto de
beligerância. Imaginem se o Governo brasileiro ﬁzesse
a mesma coisa: mobilizasse o Exército para se antepor
a uma possível ação militar depois. Foi um gesto de
agressão diplomática do Presidente Evo Morales em
relação ao Brasil, e o Brasil teve uma atitude leniente,
praticamente nenhuma reação a tudo isso.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – V. Exª tem
toda a razão. Inclusive, analisando a reação do Brasil, notamos algumas coisas interessantes. Em uma
mesa de sete Ministros – sei lá, oito ou nove, são
muitos Ministros, não é? Nove Ministros, no Governo
Lula, Presidente, eu considero uma reunião pequena,
são poucos Ministros, pois me parece que eles são,
ao todo, 39. Então, uma reunião com nove Ministros é
uma reunião pequena. Reuniram-se os nove Ministros
e bolaram a seguinte estratégia: o Presidente Lula e
o Ministro das Relações Exteriores elogiam a Bolívia,
dizendo que está tudo bem, que está tudo certo...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente,
eu pediria que V. Exª me desse um pouco mais tempo,
porque hoje é um dia em que há poucos oradores.
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Então, o Presidente da Petrobras, Sr. Gabrielli,
bate na Bolívia. É uma estratégia dupla, inteligente. Olhando, assim, à primeira vista, não dava para
descobrir. Eu tive de pensar muito para descobrir a
estratégia.
No outro dia, o Lula e o Ministro Celso Amorim,
bonzinhos, dizem que a Bolívia é uma maravilha, que
foi bom o que a Bolívia fez, e o Presidente da Petrobras, bravo, no Rio, concede entrevista, a que todos
assistimos pela televisão, batendo na Bolívia e dizendo
que a Petrobras não iria investir mais naquele país. Era
uma estratégia dupla, que deve ter demorado, se não
me engano, o dia inteiro para ser montada. Pensaram
muito. Foram inteligentes.
No outro dia, o Lula aparece e desmente o Presidente da Petrobras. Penso que o Presidente da Petrobras tem de ir embora, voltar para a Bahia, porque,
depois daquela declaração que ele deu e do que Lula
disse, ele ﬁca completamente desmoralizado em relação à estratégia que o próprio Presidente Lula montou
e que depois desmentiu.
Uma das conseqüências da expropriação de bens
nacionais promovida pelo Governo da Bolívia, que,
para deixar claro que não se tratava de nacionalização,
mandou o Exército ocupar as reﬁnarias e escritório da
empresa, é o aumento do preço do gás natural para o
consumidor brasileiro.
Segundo declaração do encarregado de negócios
da Bolívia no Brasil, Sr. Pedro Gumucio, a intenção é
igualar aos preços do mercado americano. Segundo
o representante boliviano: “nós esperamos um incremento do custo do gás, que hoje está defasado. Nos
Estados Unidos, o preço é de 4 a 7 dólares por milhar
de metro cúbico”.
Num misto de desconsideração e arrogância, o
Sr. Gumucio chegou ao ponto de dizer o que o Brasil
deveria fazer para que não haja aumento do preço do
gás. Ele recomendou que o País reduza os impostos
cobrados sobre o gás.
Além de inoportuna e atentatória aos assuntos
internos do Brasil, a declaração da autoridade boliviana
desmente o Governo Lula, que nega veementemente
a possibilidade de desabastecimento e do aumento do
custo para o consumidor ﬁnal.
Essa, Sr. Presidente, foi outra declaração errônea
do Presidente da Petrobras, ao dizer que não há risco
de desabastecimento. Ora, se de 50 milhões de metros cúbicos de gás, 25 milhões vêm da Bolívia, e não
existe estoque, porque gás não se estoca, se a Bolívia fechar durante 24 horas o cano do gás, acabou-se
o gás no Brasil. Bastam 24 horas. É preciso somente
que Evo Morales vá lá e feche a torneira na entrada
do gasoduto. E ele disse que não há risco.
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Tanto isso é verdade que o gasoduto Bolívia
Brasil foi subutilizado durante longo período de tempo,
tendo a Petrobras pago integralmente o valor contratado, mesmo sem ter utilizado o gás, porque isso fazia
parte do contrato.
Agora que se criou um mercado para o gás natural, a Bolívia utiliza a “lógica do traﬁcante”, que é
aquela de vender a droga a preços baixos, para depois
elevá-los a preços escorchantes.
E, uma vez mais, o Presidente Lula alega desconhecer os fatos que ocorrem ao seu redor. Segundo a
imprensa, ele levou um susto quando foi informado da
decisão boliviana. O assessor internacional da Presidência, Marco Aurélio Garcia, declarou explicitamente
que “o Governo foi pego de surpresa”.
Há um epíteto que se adequa muito bem ao Presidente da República: “Lula, o desinformado”. Não sabe
de mensalão, não sabe de valerioduto, de corrupção e
de expropriação de bens nacionais no exterior.
Já vou encerrar, S. Presidente.
Outra evidência do equívoco da atual política externa é a ameaça do Uruguai de sair do Mercosul. O
Mercosul está, a cada dia, ﬁcando em uma posição de
risco. O único sul-americano citado na revista Times
como personalidade do mundo foi o Hugo Chávez,
como já citei aqui.
Ao concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de pedir
ao Presidente Lula uma atitude mais contundente em
relação aos interesses do Brasil em países estrangeiros. Que, no ﬁnal deste Governo, o Itamaraty deixe de
privilegiar os países que tenham aﬁnidade política com
o atual Presidente da República e busque a defesa
efetiva dos mais elevados interesses nacionais.
Eu gostaria de dizer ainda que outra diﬁculdade
que temos é que a nossa política externa tem duas
cabeças. Uma é o Ministro Celso Amorim, que tenta
proﬁssionalizar, ou pelo menos tentava, de forma ambígua, manter a proﬁssionalização do Itamaraty; outra é o
Marco Aurélio Garcia, assessor do Presidente Lula, que
tenta politizar a política externa e que está ganhando.
É ele, de fato, o Ministro das Relações Exteriores.
Eu gostaria de apelar ao Presidente Lula, pois
a política externa que, há anos, era um consenso nacional, infelizmente, agora não é mais. Então, faço um
último pedido ao Presidente Lula: que ele escolha,
que tenhamos um único Ministro das Relações Exteriores: ou Celso Amorim ou Marco Aurélio Garcia. O
importante é que haja somente um Ministro para que
possamos, de certa maneira, administrar a política
externa brasileira como um consenso nacional e não
como motivação para campanha eleitoral.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. José Jorge, o
Sr. Alvaro Dias, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Agradeço a V. Exª, Senador José Jorge.
Sem prejuízo da lista de oradores, com aquiescência do Senador Alvaro Dias e da Senadora Lúcia
Vânia, concedo a palavra ao Senador Edison Lobão,
ex-Governador do Estado, do PFL do Maranhão, por
dez minutos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador João Alberto Souza, também ex-Governador do meu Estado, que faz parte da Mesa Diretora do
Senado da República e preside a sessão nesta manhã,
Srªs e Srs. Senadores, estamos vivendo momentos de
turbulência política em nosso País, com declarações
provindas de instâncias políticas e, em alguns outros
momentos, de instâncias não-políticas.
O fato é que o País atravessa uma quadra de extrema preocupação. Esses episódios marcados pela
atitude inesperada, inusitada, do Presidente da Bolívia, Sr. Evo Morales, juntam-se à crise interna que
atravessamos como elemento de combustão de alta
potência.
Ainda há pouco, o Senador José Jorge nos lembrava do contrato ﬁrmado entre a Petrobras, o Governo
brasileiro e o governo da Bolívia. O governo da Bolívia
agora expropria bens brasileiros naquele país, rompendo, assim, um contrato antigo, enquanto nós, brasileiros, mantivemos todas as linhas do mesmo contrato,
inclusive pagando pelo fornecimento de gás que não
recebemos. Mas era do contrato, era dever do Brasil,
que havia assinado um documento, descuidadamente,
em razão do qual acabamos pagando milhões e milhões de dólares pelo gás que não recebíamos. Mas
pagamos o preço da nossa imprevidência.
O Sr. Evo Morales procede de maneira inversa.
Não cumpre o mínimo daquilo que o seu país assumiu.
E nós assistimos a reuniões de presidentes da república, como se o Brasil não fosse parte legítima e coberta
de razão, ainda a fazer concessões que são vistas em
nosso País como lesão aos nossos interesses.
Mas, Sr. Presidente, venho a esta tribuna para
tratar de um outro tema: a educação.
Há talvez 30 anos, um jornalista amigo me narrou que estivera em Nova Iorque, onde fora a trabalho,
com o educador brasileiro Cesar Yázigi, então residindo
nos Estados Unidos como professor de uma universidade naquela cidade. Ele fora o fundador, no Brasil,
do renomado curso de inglês com o seu nome. Disselhe então Yázigi que antevia para o mundo o ensino a

MAIO 2006

14998 Sábado 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

distância. Grandes mestres não mais ensinariam para
pequenos grupos de uma sala de aula, mas para milhões de pessoas, a distância. As aulas, se gravadas,
tornar-se-iam permanentes, in perpetuum, podendo
ser consultadas e repetidas para milhões e milhões de
assistentes e ouvintes.
A previsão do saudoso professor tornou-se uma
realidade e alcançou nos dias atuais plena viabilidade, com inovações tecnológicas cujos custos dia a dia
se reduzem. Multiplica-se, notadamente nos círculos
universitários – e mesmo aqui em departamentos especializados do Senado –, o ensino a distância. E a
tendência é a de um crescimento avassalador, tais os
resultados signiﬁcativos do sistema.
A ministração de um curso a distância, como
sabemos, é um processo que exige o recurso a instrumentos eletrônicos, como aparelhos de TV, gravadores, ﬁtas de CD etc.
E o fundamentalmente importante é a presença
de um professor junto à transmissão do programa: para
explicar aos alunos na linguagem que lhes é comum,
complementando o que está sendo ensinado e retornando a ﬁta de gravação aos pontos que suscitaram
dúvidas.
Essas reﬂexões me vêm à mente, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, provocadas pelo recente noticiário de que, segundo a Unesco, o Brasil terá de contratar
396 mil novos professores nos próximos dez anos.
A falta de professores tem atingido proporções
críticas. O fenômeno atinge com maior intensidade
principalmente os países em desenvolvimento.
É o que revela o estudo “Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015”, do
Instituto de Estatísticas da Unesco (UIS), divulgado no
último dia 25 de abril em Nova Iorque.
A demanda por professores é dramaticamente
crescente. Segundo dados da Unesco, dentro de dez
anos serão 14,3 milhões de estudantes. Hoje são 13,6
milhões. O levantamento considera também a quantidade de docentes que sairão da rede. Segundo os
especialistas, o problema não será formar esses professores. A questão é como formar, aﬁrmou Célio da
Cunha, assessor para a área da educação da entidade
internacional no Brasil.
É infelizmente também crescente a falta de interesse pela carreira de docente. Com os salários baixos,
muitos – embora talentosos e vocacionados para o
ensino – se formam em licenciatura e vão para outras
proﬁssões, desfalcando o quadro de ensinadores de
que tanto necessita o País.
A dura realidade é a de que o Brasil precisará
contratar 396 mil novos professores na próxima década,
num quadro que destaca o Brasil com um alto índice
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de repetência escolar: entre alunos da 1ª à 4ª séries,
20,6% repetem o ano.
O lançamento do estudo fez parte das comemorações da “Semana da Educação para Todos 2006”,
uma campanha realizada anualmente para lembrar
governos e sociedade civil sobre os compromissos
de melhoria do acesso e da qualidade do ensino assumidos em Dacar, em 2000, por ocasião do Fórum
Mundial de Educação.
Em 2006, o tema escolhido – “Toda Criança Precisa de Professor” – se deve ao fato de a proﬁssão docente ser considerada um eixo estratégico na promoção
de uma educação de qualidade para todos.
Sr. Presidente, os professores são a chave, a
base para qualquer reforma educacional. No entanto,
sua situação está cada vez mais problemática, tanto
no Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul.
O papel essencial dos professores para o desenvolvimento cultural, econômico e social das populações
confere a eles uma enorme responsabilidade, além de
sua importância em ajudar a população jovem a se
preparar para a vida proﬁssional.
Essa questão vem merecendo a atenção da Unesco há décadas. A Conferência Geral da Unesco de
1966 adotou a Recomendação sobre a Condição do
Pessoal Docente, em colaboração com a Organização
Internacional do Trabalho (OIT). Apesar da diversidade
da legislação mundial, a Recomendação propôs, já naquela ocasião, uma série de padronizações aplicáveis
mundialmente. Todos os assuntos ligados à proﬁssão
são examinados, como a preparação do professor,
oportunidades de carreira, direitos e deveres, e assim
por diante.
Vale registrar que o Dia Mundial do Professor, dia
5 de outubro vindouro, foi escolhido para coincidir com
a data da adoção da Recomendação de 1966.
No Hemisfério Norte, assim como no Sul, a falta de professores está alcançando níveis alarmantes.
Igualmente alarmante, a baixa qualiﬁcação de mestres
que precisam de constantes reciclagens. Cita a Unesco
– e sempre estou mencionando o seu relatório – que,
no esforço de cortar despesas públicas, alguns países
estão solicitando professores voluntários, que são mal
treinados e mal pagos. Sobretudo nas áreas rurais, os
professores mal ganham para a sua sobrevivência.
Na África, de acordo com o Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos de 2005, o
salário de professores em 2000 foi menor do que em
1970. Em algumas escolas o índice de matrícula tem
crescido muito mais rapidamente que o número de
professores, de modo que a proporção de estudante/
professor estaria atingindo 60 por 1, isto é, um professor para sessenta estudantes.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Edison Lobão, V. Exª me concede um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Com todo
o prazer, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Edison Lobão, V. Exª aborda um tema que, na
condição de ex-Governador, assim como o Senador
João Alberto, com certeza sabe por experiência própria
que nenhuma outra política de governo anda direito
se não houver investimento na educação. Aliás, uma
recente revista semanal publicou uma matéria sobre a
precariedade da saúde no Brasil e apontou como um
dos investimentos a ser feito para reverter esse quadro da saúde exatamente o da educação. Na qualidade de médico, sempre digo que se a pessoa não tem
educação não terá noção de algo simples, como, por
exemplo, lavar as mãos antes das refeições, escovar
os dentes após as refeições, ou andar calçada para
evitar contaminações etc. Enﬁm, são coisas elementares que, infelizmente, entra governo e sai governo,
não são feitas. Se compararmos proporcionalmente o
investimento na educação, na qualiﬁcação do professor, que é fundamental, nos equipamentos das escolas, na questão da melhoria também dos laboratórios,
realmente é muito pequeno comparado com qualquer
outro tipo de ação. Se compararmos, por exemplo,
proporcionalmente com o que o Governo gasta em publicidade é uma coisa estarrecedora. E tenho orgulho,
por ter sido o autor da Lei que criou a Universidade
Federal de Roraima, a Escola Técnica Federal de Roraima, que, hoje, é o Cefet, e estou brigando por um
colégio militar, de ouvir uma pessoa experiente como
V. Exª abordando com tanta propriedade um tema importante para o País como a educação.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Senador
Mozarildo, agradeço a V. Exª, que é um político voltado também para as questões educacionais, pela
intervenção no meu discurso, que o enriquece. Em
verdade, precisamos levar bem mais a sério a educação no País. Não que os investimentos sejam demasiadamente escassos, não o são; o que há é a má
aplicação dos recursos.
Senador Mozarildo, não pode ser considerado
pouco a União Federal investir 18% de todas as suas
receitas em educação; os Estados, 25% de todas as
suas receitas; e os Municípios, por igual, 25%. Mas
esse dinheiro chega verdadeiramente às escolas?
Não, não chega. Os desvios da nossa prática administrativa, deploravelmente, fazem com que se percam
energias nesse campo fundamental da vida dos povos
e, no caso, do Brasil.
Lembro-me de que recebi o Governo do Estado
do Maranhão das mãos honradas do Senador João
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Alberto, que havia feito um esforço muito grande no
sentido de privilegiar a educação. Dei prosseguimento à sua política, ampliamos muito a rede escolar do
Estado, reciclamos anualmente todos os professores
– e eles gostaram disso –, levamos a sério, muito a
sério, o concurso que se fazia para a nomeação dos
professores e melhoramos signiﬁcativamente a educação no Estado. Mas todo esforço que se faz precisa
ser continuado, e continuado sempre sob pena de se
perderem pelo caminho todas essas energias.
Sr. Presidente, concluo dizendo que devemos
adotar, sim, a educação a distância, abrangendo nas
minhas considerações não somente os professores
como beneﬁciários do ensino a distância, mas igualmente o corpo discente em todos os graus.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Sou eu que agradeço a V. Exª, Senador Edison Lobão.
Sem prejuízo da lista de oradores, concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia do PSDB de Goiás.
V. Exª tem a palavra por dez minutos por gentileza.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós passamos a
semana aqui nos revezando na tribuna, perplexos,
comentando o ato hostil da Bolívia de ocupar as instalações da Petrobras naquele país.
Hoje a imprensa nacional coloca a sua opinião
sobre a reunião solicitada pelo Presidente Lula com
os quatro presidentes dos países envolvidos: além do
Brasil, a Argentina, a Bolívia e a Venezuela. Os jornais
retratam esse encontro como um encontro que teve
muita cena e nenhum resultado, outros colocam a derrota do Presidente Lula pelo Presidente Hugo Chávez,
outros colocam a vitória do Presidente Morales, que,
apesar do gesto agressivo, ainda teve a compreensão
e a complacência do Governo brasileiro.
A conceituada jornalista Miriam Leitão diz em
sua coluna uma frase muito signiﬁcativa. Diz que, se o
Presidente Lula tivesse tido a mesma falta de força e
ﬁbra para negociar com a FIESP nos anos 70, a FIESP
estaria muito feliz, uma vez que a forma de negociar
do Presidente Lula para defender os interesses do Estado foi muito inadequada, frouxa e sem ﬁbra – isso,
no linguajar da própria jornalista.
Mas o que me traz à tribuna hoje, Sr. Presidente,
é uma notícia que considero muito importante para o
País. Trata-se da notícia de que o trabalho das crianças
de cinco a nove anos teria caído 61% no Brasil entre
os anos de 1990 e 2004. Hoje os jornais também fes-
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tejam esse acontecimento e fazem uma análise dos
resultados dos trabalhos que foram implementados
durante esse período.
Portanto, venho aqui hoje saudar a divulgação
do Relatório Global sobre o Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho.
O Brasil é destaque no Relatório da OIT e é citado
como exemplo no enfrentamento do trabalho infantil.
Os índices de ocupação das crianças de 5 a 9 anos
caíram 61% de 1992 a 2004 e 36% na faixa etária de
10 a 17 anos.
Pelo exemplo do Brasil e do México, onde a redução de crianças que trabalham é signiﬁcativa, a América Latina e o Caribe são as regiões do mundo onde
a queda do trabalho infantil foi maior.
Por ocasião do primeiro Governo Fernando Henrique, como Secretária Nacional de Assistência Social
daquele Governo, tive a missão de implantar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em nosso País.
Graças ao PETI, o Brasil pode ser considerado hoje
um exemplo para o mundo. Nossas crianças ganharam
esperança, ganharam um futuro, e o Brasil ganhou dignidade e respeito na comunidade internacional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há exatos
dez anos, ou seja, em 2 de maio de 1996, começávamos nossa batalha pela erradicação do trabalho infantil
em nosso País nas carvoarias do Mato Grosso do Sul.
Um ano antes, em 1995, o IBGE registrava o vergonhoso número de 3,8 milhões de crianças entre 5 e 14
anos inseridas no mercado de trabalho, crianças que
se encontravam fora da escola e que eram obrigadas
a trabalhar para ajudar a sustentar suas famílias tal a
situação de miséria em que se encontravam.
O que encontramos nas carvoarias do Mato Grosso do Sul foram imagens que diﬁcilmente serão esquecidas. Vimos mais de duas mil crianças e adolescentes
trabalhando e vivendo sem as mínimas condições de
saúde, educação, alimentação e higiene, sem nem ao
menos saber o que signiﬁcava a palavra lazer.
Não havia mais como protelar o que a Constituição Federal de 1988 elegera como prioridade absoluta
em seu artigo 227:
É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
proﬁssionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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Em parceria com o Governo do Estado do Mato
Grosso do Sul, a Secretaria Nacional de Assistência
Social iniciou um trabalho em catorze municípios onde
havia focos de trabalho infantil, estabelecendo como
meta atender a 1.500 crianças e adolescentes.
Desde o início, já sabíamos que a retirada da
criança do trabalho só seria possível com o enfrentamento das situações de miséria e de desigualdades
sociais. Assim, já no seu nascedouro, formulamos uma
política de ação para o PETI em parceria com outros
setores do governo e da sociedade para assegurar:
– a presença da criança na escola em
horário complementar ao da sala de aula, ou
seja, a jornada ampliada;
– a ampliação e melhoria da rede escolar e a formação continuada dos agentes
educacionais;
– ações socioeducativas e apoio às famílias, com vistas a conscientizá-las da importância de eliminar o trabalho de seus ﬁlhos e
fortalecer a sua própria autonomia;
– recursos para complementar a renda
familiar através da Bolsa Criança Cidadã;
– qualiﬁcação proﬁssional de adultos;
– assessoria técnica e crédito popular
para programas de agricultura familiar com
ﬁnanciamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
– e ainda outros empreendimentos geradores de emprego e renda.
Em menos de um ano, o PETI já atendia, a pedido do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, a
29 municípios, totalizando 2.100 menores.
As ações foram se multiplicando em vários estados brasileiros simultaneamente. Na Zona da Mata, em
Pernambuco, o PETI foi buscar crianças que trabalhavam nos canaviais em condições subumanas.
Ainda em julho de 1996, chegamos à Bahia, onde
encontramos cerca de seis mil crianças trabalhando
na área do sisal e das pedreiras.
Naqueles dois primeiros anos vivemos experiências singulares. Mostramos para milhares de crianças
que seu destino não era moer cana nem quebrar pedras. Vimos nascer sorrisos em rostos em que antes
havia apenas fuligem, pó e medo.
Mobilizamos governos estaduais, municipais e
organizações privadas em torno de um problema que
se agigantara e que era uma verdadeira chaga para
o nosso País.
Ao ﬁnal de 1996, o Peti atendera a 3.710 crianças
e adolescentes. No ano de 2002, o programa já tirara
do trabalho infantil cerca de 800 mil menores.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a divulgação do relatório global da OIT neste mês de maio é
motivo de grande alegria para todos nós que lutamos,
diuturnamente, contra o trabalho infantil.
Não posso deixar, no entanto, de manifestar a
minha preocupação com as ações implantadas pelo
atual Governo no que diz respeito à inclusão do Peti
no programa Bolsa-Família. Este tema foi objeto de
calorosas discussões na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde pude mostrar meu ponto de vista e inteira discordância com o
Governo do Presidente Lula no que diz respeito à incorporação do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil ao Bolsa-Família, isso porque esse programa
não só envolve o combate à fome como também a permanência, o sucesso da criança na escola.
Para isso, teríamos que fazer uma parceria intensa
com o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura
e o Ministério do Trabalho, principalmente na questão
da ﬁscalização, quando foi criada uma ﬁscalização especíﬁca para atender a esse tipo de problema.
No entanto, o Governo, desprezando nossa opinião, naquela ocasião, impôs essa incorporação do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
Mas hoje é com muita alegria que vejo a OIT
(Organização Internacional do Trabalho) fazendo, aqui,
uma referência muito especial ao programa na administração tucana.
“No Brasil”, segundo a reportagem do jornal O Globo, “o índice de ocupação de crianças de cinco a nove anos caiu 61%”, como já
comentei aqui.
“[...]O relatório revela tendência de redução entre meninos e meninas, mas a queda entre as garotas que têm de 10 a 17 anos
ocorre de forma mais lenta do que entre os
garotos. [...]
No documento, a OIT fez elogios ao Peti
(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), criado pelo Governo Fernando Henrique,
como a primeira medida e a mais concreta
para combater o problema. O programa paga
R$25 por criança retirada do trabalho na zona
rural e R$40 nas cidades. Ele será [como eu
já disse aqui] incorporado ao Bolsa-Família,
segundo o Governo. Além do Peti, a OIT destacou [por ser um trabalho conjunto] o trabalho de ONGs, sobretudo a Fundação Abrinq,
dos ﬁscais do Trabalho e dos sindicatos, além
do progressivo aumento na taxa de crianças
matriculadas na escola, iniciado em meados
da década de 90.
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O Coordenador da OIT no Brasil, Pedro
Américo, disse que o principal programa de
transferência de renda do Governo Federal
(o Bolsa-Família) não é suﬁciente para acabar
com o trabalho infantil no País.
– O Bolsa Família por si só não é capaz
de combater o problema de forma eﬁciente
– disse Pedro Américo, acrescentando que
além de melhorar a eﬁciência do programa,
no sentido de manter as crianças na escola,
é preciso envolver outros atores para atacar
uma das maiores formas de trabalho infantil,
a exploração sexual. [...]”
Portanto, é com alegria, Sr. Presidente, que vou
encerrar as minhas palavras dizendo que mais uma
vez esse trabalho da OIT vem reaﬁrmar aquilo que defendemos na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização e que foi tido naquele momento
como uma motivação de ordem política.
Quero dizer aqui que este programa não pertence a nenhum Governo, mas é um programa que foi
apropriado por toda a sociedade e, portanto, merece
toda a atenção.
Espero que o Governo com esta matéria de hoje
esteja atento para essa incorporação, que não consegui impedir, e que venha fazer uma reﬂexão sobre o
assunto. Acho que ainda é tempo de o Governo recuar
naquilo que ele insistentemente tem buscado, desprezando um programa que completa dez anos e que já
é um programa de sucesso.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro
Dias, do PSDB, ex-Governador do Estado do Paraná.
Em seguida usará a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Por gentileza, tem a palavra V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO
DIA 05 DE MAIO DE 2006, QUE, RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Muito obrigado, Senador.
A solicitação do Senador Alvaro Dias, de transcrição do discurso de posse do Ministro Marco Aurélio,
será atendida conforme requerimento.
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Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB, de Roraima, por dez minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos dias 2 e
3, estive acompanhando o Governador do meu Estado, Roraima, juntamente com os seus Secretários e
representantes da Assembléia Legislativa do Estado,
a uma reunião, em Caracas, com autoridades venezuelanas e do meu Estado.
É bom esclarecer que o meu Roraima ﬁca praticamente encravado em território venezuelano. Portanto, a linha de fronteira com a Venezuela não só é
imensa como praticamente um terço ou mais do nosso
Estado adentra o território daquele País. Portanto, a
nossa perspectiva de futuro é justamente o comércio
e a integração com a Venezuela.
Ao longo do tempo, Venezuela e Brasil, embora
lindeiros, embora fronteiriços, sempre estiveram de costas um para o outro, porque havia interesses maiores:
queriam exatamente que não houvesse essa integração entre Brasil e Venezuela. Embora geograﬁcamente
integrados, porque somos vizinhos, nós, de Roraima,
por exemplo, temos de pagar um preço por sermos
brasileiros. O preço da gasolina do lado brasileiro é
mais de vinte vezes maior do que o preço da gasolina do lado da Venezuela – esse é só um exemplo do
descompasso entre a realidade de um país e de outro.
Apesar das inúmeras tentativas, nunca conseguimos
resolver este problema mínimo: o Brasil oferecer um
preço de combustível pelo menos razoável, considerando o da Venezuela.
Porém, o que interessa mesmo é a questão maior
da integração fronteiriça, do desenvolvimento fronteiriço dos dois países, porque a relação entre Caracas
e Brasília é excelente. O Presidente Hugo Chávez se
dá muito bem com o Presidente Lula – isso já foi dito
aqui em discursos de oradores que me antecederam
–, mas a integração real da população brasileira que
está em contato com a população venezuelana é muito complicada.
Então, Sr. Presidente, levamos um documento,
assinado pelo Governador Ottomar Pinto, mas que
foi discutido com o Governador do Estado venezuelano que faz fronteira com o nosso, Bolívar, com uma
pauta comum, composta de 16 itens, para que alguns
deles fossem decididos pela Venezuela – porque dependiam exclusivamente dela – e outros, pelas autoridades brasileiras.
Vou fazer um comentário a respeito. Antes, porém,
peço a V. Exª desde já que, depois, o documento seja
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transcrito na íntegra, porque, inclusive, ele faz parte de
uma missão, já que solicitei ao Senado acompanhar o
Governador e fui autorizado a acompanhá-lo. Portanto,
fui em missão também do Senado.
Quero ler os pontos principais dessa matéria:
1. O suprimento das necessidades de
combustível (gasolina, óleo diesel e gás de
cozinha) do Estado de Roraima, pela República Bolivariana da Venezuela, a preços diferenciados, a exemplo dos fornecimentos para
Cuba e outros países caribenhos.
Mas também para o Estado vizinho da Colômbia,
que faz fronteira com a Venezuela, quer dizer, isso já
tem precedente. A Colômbia, apesar dos desentendimentos com a Venezuela, tem um tratado desse.
A Venezuela vende o seu combustível para o Estado
vizinho a um preço completamente diferenciado, muito baixo. Por exemplo, mesmo pagando os impostos,
a gasolina, no meu Estado, ﬁcaria menos da metade
do que pagamos hoje para a Petrobras. Então, vejam
a diferença que seria para a agricultura, para as atividades industriais, para o transporte coletivo, para os
táxis. Seria realmente uma revolução no Estado. E o
Presidente Chávez está disposto a fazer a mudança,
disse que a fará imediatamente. Mas disse claramente: “Não posso fazer isso de maneira unilateral, tenho
de ouvir o Presidente Lula”. Se isso não acontecer,
é preciso que se diga: “Foi porque o Presidente Lula
não quis”, porque o Presidente Chávez quer vender a
gasolina a um preço realmente baixo.
Aqui existem alguns considerandos que vou deixar de ler.
O segundo tópico menciona que o gasoduto, já
idealizado pelo Presidente Hugo Chávez, com a aquiescência do Presidente Lula e do Presidente Kirchner,
que vai da Venezuela até a Argentina, passando pelo
Brasil, deve passar por Roraima. Fizemos questão de
que se inclua isso, porque, de repente, o interesse
maior do Sul e do Sudeste pode fazer com que esse
gasoduto tenha um rumo diferente e não passe pelo
Estado, que está encaixado dentro da Venezuela.
Esse é outro ponto que o Presidente Hugo Chávez se comprometeu a observar. E que o gás que
passe por Roraima seja utilizado também em Roraima, de forma a abaixar o preço, principalmente para
a indústria, para mover a nossa indústria, que ainda
é incipientíssima, mas, com um incentivo desse, com
certeza, haverá atrativos para que novas indústrias
sejam implantadas no meu Estado.
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O terceiro ponto refere-se à integração aérea do
norte do Brasil, no caso, Boa Vista, Capital do meu Estado, com o sul da Venezuela, indo até Puerto Ordaz e
se estendendo até a cidade turística de Margarita.
Ora, Sr. Presidente, estamos ali, colados! Temos
uma empresa aérea regional, em Roraima, que voa
por toda a Amazônia, que voa para a ex-Guiana Inglesa e Paramaribo e não voa para a Venezuela, porque
não há interesse em que isso seja feito. O Presidente
Chávez não só se comprometeu a promover todas as
facilidades do lado da Venezuela como também disse
que poderia fazer uma parceria com uma empresa venezuelana de forma que não houvesse prejuízo. Já se
tentou isso no passado, mas, em razão de uma tecnocracia equivocada, a aeronave foi superdimensionada,
e a linha não foi rentável.
Depois:
4. Fornecimento de insumos agrícolas,
especialmente calcário e fósforo.
Para que se tenha uma idéia, o calcário da Venezuela é baratíssimo! O calcário que importamos do
Amazonas chega várias vezes mais caro aos nossos
produtores de soja e de arroz. Portanto, é ilógico o
que vem ocorrendo. Estamos tentando agir de forma
lógica.
5. A integração dos procedimentos na
área da fronteira Brasil/Venezuela.
Sr. Presidente, a fronteira fecha às 22 horas,
e fecha por causa do Brasil. Os órgãos federais que
estão na fronteira, como Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, vigilância sanitária e agrícola, não têm
funcionários suﬁcientes para trabalhar em turnos por
24 horas.
O Presidente Chávez disse que, da parte dele,
pode colocar amanhã o pessoal necessário para manter aberta a fronteira, mas o Brasil disse que não tem
pessoal. O Governo do Estado de Roraima disse que
se dispõe a fazer convênio com o Governo Federal
a ﬁm de que técnicos do Governo do Estado façam
esses procedimentos de forma que a integração seja
permanente.
Atualmente, há integração, repito, Brasília–Caracas, Caracas–São Paulo, mas o Estado de Bolívar
e o Estado de Roraima não estão integrados, lamentavelmente.
6. Instalação de um Porto Seco em Boa
Vista – Roraima, onde a PEQUIVEN [empresa que produz uréia, fósforo, NPK, calcário e
outros produtos] e outras empresas poderão

MAIO15003
2006

Sábado 6

estocar... para suprir o setor do agronegócio
em Roraima.
A empresa quer fazer isso imediatamente, mas
depende, evidentemente, dos procedimentos nacionais
do Brasil, quer dizer, está nas mãos do Brasil; está nas
mãos do Presidente Lula. O que for da competência estadual, o Governador Otomar Pinto fará de imediato.
7. Acordo entre Brasil e Venezuela para
que não se exija o passaporte de cidadãos
que vão da fronteira até a Ciudad Bolívar, e,
em contrapartida, dos venezuelanos que vão
até Boa Vista.
A Venezuela ingressou para o Mercosul, e mesmo assim, nós, brasileiros, ainda exigimos a apresentação do passaporte aos venezuelanos, que vêm até a
primeira capital, no caso, a atual capital do Estado de
Roraima. Do mesmo modo, já que nós exigimos deles,
eles fazem o mesmo com relação a nós, brasileiros.
Queremos quebrar essa barreira.
8. No turismo, temos de criar uma zona
turística comum, com a homologação de critérios para controle e organização de serviços
turísticos. Isso também é algo muito simples,
inclusive ouvimos claramente o Presidente
Hugo Chávez dizer que, no que depender dele,
será feito em 24 horas.
9. Agropecuária. Deﬁnição de um modelo
integrado entre o Estado de Bolívar e o Estado
de Roraima. Isso também é algo de fácil resolução. A questão pode ser resolvida de Estado
para Estado, mas, desde que, ao transpor a
fronteira, o Governo Federal não continue colocando entraves tal como acontece hoje.
Sr. Presidente, o que Roraima consome de
gasolina e de óleo diesel, por exemplo, não é nada
para a Petrobras, não é nada para o Brasil. Seria,
sim, muito se o Brasil deixasse Roraima ter esses
incentivos.
10. Educação, cultura e desportos.
Maior cooperação para o programa de intercâmbio entre alunos venezuelanos e brasileiros para aprenderem o Espanhol e o
Português, respectivamente, além dos que
se dedicam a áreas específicas, que interessam ao comércio internacional, às relações fronteiriças e aos eventos culturais e
desportivos.
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11. Meio ambiente, ciência e tecnologia.
Deﬁnição de uma agenda ambiental.
Sr. Presidente, isso tudo, repito, não depende de
investimentos, mas sim da vontade política e de ação
rápida apenas.
12. Segurança e cidadania. Neste caso,
o Estado de Roraima é que dará ao Estado
bolívar treinamentos para formação e capacitação de agentes de segurança em seu Instituto
Superior de Segurança, criado pelo Governo
Neudo Campos, baseado em instituto semelhante que existe no Canadá. Foram os canadenses que implantaram em Roraima esse
modelo, que é de Primeiro Mundo.
13. No que tange à saúde, a cooperação.
Isso já existe na prática. O Brasil conta com
melhores instalações de saúde do que a Venezuela, motivo pelo qual os venezuelanos vêm
para cá. Ocorre que temos poucos médicos.
Por isso, devemos manter uma cooperação
de forma que haja uma suplementação. Nesse caso, já que os médicos brasileiros – falo
como médico – não gostam muito de ir para
o interior, poderíamos fazer convênios para
que médicos cubanos pudessem ali trabalhar
para atender adequadamente a população
do interior.
14. Transportes. Firmar convênio de transporte fronteiriço entre Bolívia e Roraima para
cargas, passageiros e turismo. Aliás, disse isso
recentemente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quando aprovamos o
mesmo com relação à Guiana e a outros países
da América do Sul. Ainda não ﬁzemos convênio
com a Venezuela; o Governo Federal está devendo isso, que é de iniciativa do Governo.
15. Comércio, Indústria e Serviços. Basicamente a instalação de um Centro de Atenção Empresarial em Pacaraima; estabelecimento de Programa de Promoção Comercial*
na fronteira Brasil-Venezuela e agilização
dos trâmites.
Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, toda
a nossa soja, hoje, é exportada para a Venezuela. Acontece que, às vezes, a carreta ﬁca
retida na fronteira, aguardando, por até 60 dias,
o carimbo de um funcionário federal do Brasil.
Isso é um absurdo que tem de ser superado, e
o Governo do Estado de Roraima coloca-se à
disposição para suprir essa questão!
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16. Assuntos Consulares. Por ﬁm, um
assunto que diz respeito à Venezuela, que é
a instalação de um Vice-Consulado da República Bolivariana de Venezuela* na cidade de
Pacaraima, o que o Presidente Hugo Chávez*
se comprometeu a fazer.
Sr. Presidente, faço aqui praticamente um relato
da viagem que ﬁz a Caracas, que interessa tanto ao
meu Estado como ao Brasil, porque, aﬁnal de contas,
o meu Estado pertence ao Brasil.
Sr. Presidente, eu gostaria de ver esse conjunto,
que vou chamar de pacote da bondade, ser implantado
pelo Presidente Lula rapidamente. Já que Sua Excelência gosta tanto do Presidente Hugo Chávez, certamente daria para Roraima um pacote de bondade,
porque até agora o Presidente Lula só fez pacotes de
maldades para com o Estado de Roraima, a exemplo
da demarcação da Raposa/ Serra do Sol, contrário à
vontade dos índios que moram lá, e a recente operação chamada Upatakom Por sinal, daqui a pouco vou
encaminhar à Mesa requerimentos para saber dos
custos dessa operação, porque ﬁzeram a Upatakom
1, e gastaram mais de R$200 milhões. Penso que se
esse valor tivesse sido destinado a equipar os serviços
de fronteira ou para investir nas comunidades indígenas que ali vivem, a coisa já seria diferente. Devem
ter gastado mais outros R$200 milhões nessa operação, que vou relatar, porque, de 10 a 28 estive lá para
acompanhá-la. A meu pedido, o Presidente do Senado
designou-me para essa tarefa, por eu haver presidido
duas Comissões externas do Senado que estudaram
esse problema. Portanto, vou tratar desse assunto na
próxima semana.
Para concluir, Sr. Presidente, faço um apelo ao
Presidente Lula, já que estivemos com o Ministro de
Minas e Energia, que foi completamente favorável à
questão; estivemos com o Ministro da Justiça, que, do
mesmo modo, também se dispôs a ajudar; e deveremos
estar com a Ministra Dilma Roussef em breve. Espero
que o Presidente Lula realmente não atrapalhe esse
conjunto de medidas que visa a colocar o meu Estado no caminho do progresso e do desenvolvimento,
gerando empregos, melhorando de modo geral a vida
das pessoas que vivem ali.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI, EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDBMA) – Sou eu que agradeço a V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.
De acordo com o nosso Regimento Interno, deﬁro
o pedido de transcrição nos Anais da Casa de documento a que se refere o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, do
PT do Rio Grande do Sul, que fará uso da palavra por
permuta com o Senador Heráclito Fortes. S. Exª tem
dez minutos.
Com a palavra V. Exª, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero cumprimentar a jornalista Miriam Leitão pela publicação de artigo no jornal O
Globo, no dia 02 de maio, intitulado “Borandá”, em que
Miriam nos fala da importância das ações aﬁrmativas e
também da necessidade de, passo a passo, eliminarmos o racismo, o preconceito, infelizmente, herdado
dos séculos passados vividos pela nossa Pátria.
Diz a jornalista:

MAIO15013
2006

Sábado 6

Ação aﬁrmativa é um novo olhar para a
sociedade, a busca constante, em cada política pública, em cada empresa, em cada escola, da construção de uma nova sociedade
que possa aspirar, um dia, a se ver livre do
passado escravocata e de suas marcas no
Brasil de hoje.
Concordamos com a jornalista Miriam Leitão.
Lutamos por políticas de inclusão, Sr. Presidente, e
de eliminação do racismo e das demais formas de
preconceito; lutamos por uma mudança de pensamento. Nossa gente precisa mudar seus conceitos, seus
valores. Apenas assim conseguiremos construir uma
sociedade igualitária e justa.
Parabéns Miriam Leitão! Você mostra que já faz
a sua parte ao publicar artigo com essa qualidade.
O artigo, fala inclusive que as cotas universitárias
não é o mais importante e fundamental. Mas é, sem
dúvida, um passo para a inclusão.
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Sr. Presidente, resumi o artigo, e peço a V. Exª
que o publique na íntegra.
Quero também, Sr. Presidente, cumprimentar a
jornalista Érika pela matéria sobre as cotas, publicada
hoje no Correio Braziliense. É bonito ver, Sr. Presidente, quando a nossa imprensa caminha numa linha
de equilíbrio. Ela coloca, de forma respeitosa, a minha
posição em relação ao projeto que apresentei na Comissão de Educação desta Casa, que vai garantir aos
alunos pobres, a essa meninada que está aqui agora
nas galerias, o acesso à universidade.
Sr. Presidente, 40% das vagas nas universidades
públicas não são ocupadas, estão ociosas. O que propus, num projeto singelo e equilibrado? Simplesmente que, nas vagas ociosas, permita-se que os alunos
pobres possam pagar, até 5% das vagas, o correspondente a 20% da mensalidade. Mais 10% e eles já
pagariam 50% da mensalidade.
Há um artigo publicado no jornal O Estado de
S.Paulo, em que só faltou dizer que tem de mandar
matar este Senador por querer que aluno pobre possa
chegar à universidade. Diz que tem de cassar, tem de
pegar, tem de matar. Primeiro, o autor é um incompetente, porque não leu o projeto. Tem de ler o projeto
para depois fazer um debate qualiﬁcado. O projeto não
entra em choque com o Programa Universidade para
Todos. Diz simplesmente o seguinte: as universidades
particulares que tiverem incentivos ﬁscais do Governo
poderão destinar vagas para os alunos pobres, cuja
renda per capita da família não ultrapasse a 1,5 salário
mínimo. E ele diz, no artigo: “Não, porque vou entrar na
Justiça”. É de uma loucura alguém se expressar assim!
É um projeto de lei, não dá nem para entrar na Justiça.
O Senador Wellington Salgado, que é da área das universidades particulares, mas um Senador equilibradíssimo, dialogou comigo: “Paim, vamos trazer esse projeto
para um debate aqui no plenário?” “Vamos, Senador”.
“Vamos fazer mais um debate na Comissão?” “Vamos,
Senador”. Esse é um debate qualiﬁcado!
Bato palmas aqui para o Senador Wellington Salgado. Esse, sim, é o equilíbrio, e não um artigo como
esse, raivoso, em que parece sair sangue das letras
de tanto ódio, porque não aceita nem debater que o
ócio nas universidades particulares, ou seja, as vagas
não ocupadas, mediante incentivo ﬁscal do Governo,
possam ser ocupadas pelos alunos mais pobres.
Quer dizer, virou uma coisa quase pessoal com
este Senador, porque tomou a liberdade de fazer esse
debate. Conversei com o Senador Wellington Salgado, e
todos aqui estão assinando para que façamos o debate.
Chamaremos as escolas públicas e particulares para
debaterem o tema. Fiquei feliz de ver hoje o Senador
Cristovam Buarque dizer: “Vamos fazer o debate. Sou
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totalmente a favor de construirmos políticas para que
as vagas não ocupadas nas universidades particulares
possam ser ocupadas pelos pobres”.
Então, lamento a redação dada. Ser contra ou
a favor é legítimo, mas a redação, essa sim, foi feita
de forma irresponsável e digo, até, na linha de uma
molecagem, por ter partido de alguém que não leu o
projeto e não sabe a respeito.
Pedi direito de resposta, que espero me seja dado,
porque é de uma hipocrisia este artigo lastimável.
Por isso, Sr. Presidente, não quero passar recibo
mais para esse artigo, para mim, sem nenhuma qualidade. Olha, dizer que vai entrar na Justiça. Eu nunca
vi – e o cara que escreveu devia ser dono de escola
– alguém entrar na Justiça contra um projeto de lei. Se
quiser entrar na Justiça, alegando ser inconstitucional,
espere o projeto ser votado no Senado e na Câmara
e ser sancionado pelo Presidente. Daí, legitimamente,
entra, se achar que é inconstitucional. Mas é um projeto
em debate. Eu quero suscitar o debate, e não pense que
vai me intimidar, porque não me intimida. Todos sabem
da minha caminhada aqui nesta Casa no campo social,
buscando alternativas, fazendo o bom debate.
Vejam o fator previdenciário. O meu partido tem uma
posição contrária, mas nem por isso eu o trouxe para o
Plenário. Fizemos o debate aqui. Muito bem. Ganharam
o recurso, foi para as Comissões. Façamos o debate lá.
Eu não quero que o cidadão, na hora de se aposentar,
tenha prejuízo – a mulher de 41,5% e o homem de 35%,
conforme dados que tenho da minha própria Liderança
ainda na Câmara dos Deputados. Mas quero fazer o debate. Se eu puder construir uma proposta que estabeleça
que o trabalhador do Regime Geral de Previdência Social possa se aposentar com o salário integral desde que
tenha pago para isso, por que não? Qual é o problema?
Desde que tenha pago para isso, tanto o homem quanto
a mulher. Mas vejamos o nível de debate.
Eu faço um apelo. Eu tenho o maior carinho, e
acho que a imprensa tem de publicar mesmo. Cada
um assuma o que escreveu. Não é crítica à imprensa,
não. Cada um assuma o que escreveu. Espero que,
quando houver o debate nas Comissões, o autor desse artigo venha debater conosco essa posição infeliz,
desqualiﬁcada e de baixo nível, que eu lamento que
seja o dono dessas empresas. Porque tem muita gente
que fez da saúde e da educação uma forma de lucro
e sem nenhuma responsabilidade social. Quero debater a responsabilidade social também da universidade
particular, como existe na federal.
Quero dizer que tenho o maior respeito pelos donos das universidades particulares. Mas, como existem
problemas de desvio de conduta no Parlamento, estão
aí os fatos, no Executivo, no Judiciário, há também al-
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guns donos de universidade que, pelo amor de Deus...
Voltem para a universidade ou para o ensino básico.
Um artigo como este aqui, eu, sim, pego e jogo na lata
do lixo, porque ele não merece ﬁcar aqui na Casa. Aqui
não tem lata de lixo, Sr. Presidente, mas vou jogá-lo no
lixo porque não quero mais tratar desse assunto.
Sr. Presidente, aproveitando o meu tempo, todos
conhecem a minha posição em relação ao processo democrático. Informo que estou entrando, hoje, na Casa,
com uma proposta de emenda constitucional. Para alegria minha, todos os Senadores que procurei ontem a
assinaram. São em torno de 40 assinaturas. Não houve
nenhum Senador que se negasse a assiná-la, para que
a proposta de emenda constitucional que estou apresentando hoje venha para o debate. Independentemente
do mérito, claro. Aí, cada um terá a sua posição.
De que trata a minha proposta de emenda constitucional? Claro que percebo, Sr. Presidente, o desgaste
dos partidos políticos – e isso é um quadro real hoje na
sociedade brasileira –, mas nem por isso deixaremos
de fortalecer a democracia e os partidos políticos.
A minha proposta quer apenas garantir as candidaturas também avulsas – “também avulsas” e não
“somente avulsas” –, desde que aprovada a emenda
constitucional e regulamentada em lei, a exemplo do
que ocorre nos Estados Unidos, na Itália, em Israel e
em outros países que não vou citar aqui.
Mediante um número de assinaturas, por exemplo,
um milhão, a OAB, a CNBB, as confederações, setores
da sociedade organizada podem lançar candidatos a
Vereador, a Prefeito, a Deputado Estadual, a Deputado
Federal, a Senador, a Governador e mesmo a Presidente
da República. Isso já existe nas democracias mais avançadas e não é em detrimento de nenhum partido.
Citarei um exemplo. Serei candidato somente daqui
a cinco anos. Digamos que eu queira ser candidato pelos
movimentos sociais. Os movimentos sociais buscarão
um milhão de assinaturas e a minha candidatura poderá
ser registrada, quem sabe, a Deputado Federal, Estadual ou mesmo a Governador de Estado, se for, assim,
a vontade. Todos sabem que adoro o Legislativo e não
tenho nenhuma tendência a ir para o Executivo.
Quero registrar, Sr. Presidente, que essa é uma
iniciativa que suscitará um bom debate sobre a democracia plena, em que os movimentos sociais e a sociedade organizada poderão, mediante um número de assinaturas que o Congresso deliberará, se assim entender,
permitir a chamada candidatura avulsa para qualquer
cargo no Legislativo e também no Executivo.
Lembro, Sr. Presidente, que, na questão de Israel,
foi fundamental esse processo. Repito o exemplo da Itália, onde dois Senadores foram eleitos diretamente pela
chamada candidatura avulsa. A Itália, como é sabido,
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admite a candidatura avulsa mediante a chamada lista
cívica, em que um cidadão ou uma cidadã, sem ﬁliação
partidária, pode lançar-se candidato. Nos Estados Unidos,
há casos em que os candidatos independentes chegam
a pleitear inclusive a Presidência da República.
Sei que realizaremos aqui um bom debate, com
a maior tranqüilidade, permitindo que a sociedade civil,
se assim entender, lance candidatos para os cargos
que julgar mais adequados.
Sr. Presidente, mais uma vez, agradeço a tolerância de V. Exª. Solicito que o meu discurso, que
apenas comentei, sobre a candidatura da sociedade
civil organizada de forma avulsa, seja publicado nos
Anais desta Casa. Agradeço, de pronto, a todos os
Senadores. Procurei aproximadamente 40 Senadores,
e todos assinaram o documento, dizendo: “Basta propor a emenda para debatermos o mérito no momento
adequado”. Se eu tivesse procurado os 81 Senadores,
todos teriam assinado o documento.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero registrar aqui o artigo da jornalista
Miriam Leitão, publicado na edição de ontem (2/5), do
jornal O Globo. Intitulado “Borandá”, o texto fala sobre
preconceitos e ações aﬁrmativas.
Miriam nos fala sobre como essas ações podem
colaborar para que o Brasil vá, passo a passo, eliminando o racismo e o preconceito herdado dos séculos
passados.
A jornalista coloca: “ação aﬁrmativa é um novo
olhar para a sociedade, a busca constante, em cada
política pública, em cada empresa, em cada escola,
da construção de uma nova sociedade que possa aspirar, um dia, a se ver livre do passado escravocrata e
de suas marcas no Brasil de hoje”.
Concordamos. Ao lutarmos por políticas de inclusão e de eliminação do racismo e das demais formas
de preconceito, lutamos por uma mudança de pensamento. Nossa gente precisa mudar seus conceitos,
seus valores. Apenas assim conseguiremos construir
uma sociedade igualitária e justa.
Parabéns Miriam Leitão! Você mostra que já faz
a sua parte ao publicar este artigo.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, como segundo assunto, estou apresentando nesta Casa uma Proposta de Emenda à Constituição que pretende permitir que um cidadão ou cidadã
brasileira, sem ﬁliação partidária, possa se candidatar
a cargos eletivos desde que tenha o apoio necessário
para candidatura avulsa, como já acontece em alguns
países.
Estarei a partir da próxima semana buscando
apoio para aprovação desta importante proposta que
amplia e enriquece a democracia brasileira, abrindo
caminhos para uma reforma política no país.
Passo a seguir a discorrer sobre a justiﬁcativa
desta PEC.

Justiﬁcação
Uma das mais importantes e signiﬁcativas característica do mundo ocidental, que vive sob o regime
classicamente entendido como democracia política,
neste início de Século XXI, é a crise das instituições
políticas representativas, a crise da democracia representativa.
No caso do Brasil, essa circunstância, como tantas
outras de nosso sistema político, é plena de peculiaridades: aqui, o sistema político democrático entra em
crise sem nunca ter se estabelecido de uma maneira
plena, a exemplo do que ocorre, coerentemente, com
o nosso sistema partidário.
A recente crise política e ética do Brasil expõe as
mazelas de um sistema político que, além de inúmeras
outras diﬁculdades e restrições, a exigir, cada qual, o
seu enfrentamento especíﬁco, conta com o monopólio
da representação política nas mãos dos partidos políticos, vale dizer, dos grupos que dominam as máquinas
partidárias, grupos oligárquicos que se tem formado
em todos os partidos, quaisquer que sejam suas inclinações políticas ou ideológicas.
Essa realidade existe aqui como existe em diversas outras democracias, mas poucos países necessitam tanto da participação política, por um lado, e, por
outro, a cercam de tantas restrições legais e burocráticas como o Brasil.
A Itália, como é sabido, admite a candidatura
avulsa mediante a chamada Lista Cívica, em que um
cidadão ou cidadã, sem ﬁliação partidária, pode lançar-se candidato às eleições.
Nos Estados Unidos, casos há em que “candidatos independentes” chegam a pleitear a presidência do
País, além de candidatar-se às vagas nos parlamentos
estaduais e federais.
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Essa ﬂexibilidade ajuda a que os sistemas políticos contemplem uma maior abertura à participação da
sociedade; contribuem para que a sociedade política e
a sociedade civil possam aproximar-se, ou diminuir a
distância que as separa e traz complicações à própria
legitimidade das instituições.
No Brasil, se o movimento feminista quiser lançar
candidatos, não pode fazê-lo; assim como não podem
fazê-lo o movimento negro, ou o movimento dos trabalhadores sem-terra, o movimento dos aposentados; dos
indígenas, dos homossexuais, a não ser que se ﬁliem
a um dos partidos políticos registrados e submetam-se
à regra do jogo deste partido, sua correlação de forças
interna, suas diﬁculdades e suas limitações.
O exemplo de Israel também é ilustrativo, quanto
se procura observar a mobilidade de um sistema político como forma de facilitar a resolução das crises:
faltando poucos meses para as eleições, um grupo
dissidente do partido governante, LIKUD, e do Partido Trabalhista, de oposição, uniram-se para constituir
uma nova formação política, o movimento e partido
KÉDIMA, a qual vem a vencer as eleições legislativas
subseqüentes e liderar o novo Governo, hoje no comando do País.
Caso houvesse ali as formalidades e os rigores
vigentes no Brasil, quanto à constituição de um partido político, quanto à ﬁliação partidária e seus prazos,
quanto à possibilidade de arejamento e renovação
da vida política, e aquele importante País do Oriente Médio seguiria na crise profunda que então se lhe
apresentava.
Infelizmente, no Brasil, as liberdades da Constituição de 1988 assustaram a muitos, e vemos hoje
um movimento regressivo, tendente a engessar o sistema partidário e político, em evidente desfavor da
renovação democrática do Estado brasileiro e da facilitação necessária a que os cidadãos tomem parte
da vida política.
Procurando abrir um novo caminho, apresentamos
a presente proposição legislativa, que pretendemos
seja a primeira de outras voltadas à aﬁrmação daquilo que sentimos ser uma verdadeira reforma política:
aquela que tenha como norte não apenas o reforço
da governabilidade, mas as aberturas à ampliação da
participação cidadã na ainda nascente democracia
brasileira.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Senador Paulo Paim, agradeço a V. Exª e deﬁro a sua solicitação.
Como último orador, concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes, do PFL do Piauí.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, antes do pronunciamento do Senador
Heráclito Fortes, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, do PTB de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
estou encaminhando à Mesa três requerimentos de
informação. Um deles é dirigido ao Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, solicitando informações
sobre os gastos com pessoal, diária, combustível, alimentação etc., feitas com a Polícia Federal, a Polícia
Rodoviária Federal e a Fundação Nacional do Índio, na
operação chamada Upatakon II, que está sendo feita lá
e da qual fui, em nome do Senado, fazer a ﬁscalização.
No mesmo sentido, ao Ministro do Desenvolvimento
Agrário a respeito das despesas com o Incra. E, ainda no mesmo teor, ao Ministro da Defesa, para saber
das despesas feitas com o Exército no apoio logístico
a essa operação.
Portanto, estou encaminhando à Mesa os três
requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Mesa aguarda os requerimentos. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 517, DE 2006
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro sejam prestadas pelo Senhor Ministro da Justiça, Márcio Tomaz
Bastos, informações sobre gastos com pessoal, diárias, combustíveis, alimentação, aluguel de ônibus,
deslocamentos e manutenção com a participação do
Departamento de Polícia Federal, Departamento de
Polícia Rodoviária Federal e da Fundação Nacional do
Índio - FUNAI, na operação denominada “U-Patakon
II”, no Estado de Roraima.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2006. – Senador
Mozarildo Cavalcanti.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 518, DE 2006
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro sejam prestadas pelo Senhor Ministro do Desenvolvimento Agrá-
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rio, Guilherme Cassel, informações sobre gastos com
pessoal, diárias, combustíveis, alimentação, aluguel de
ônibus, deslocamentos e manutenção com a participação do Incra, na operação denominada “U-Patakon
II”, no Estado de Roraima.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2006. – Senador
Mozarildo Cavalcanti.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 519, DE 2006
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro sejam prestadas pelo Senhor Ministro da Defesa, Waldir Pires,
informações sobre gastos com pessoal, diárias, combustíveis, alimentação, aluguel de ônibus, deslocamentos e manutenção com a participação do Exército
brasileiro, na operação denominada “U-Patakon II”, no
Estado de Roraima.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2006. – Senador
Mozarildo Cavalcanti.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos
do art. 216, III, do Regimento Interno.
Concedo a palavra a V. Exª, Sr. Senador Heráclito
Fortes, por dez minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como minha
primeira palavra, congratulo-me com o Senador Renan Calheiros, que ontem assumiu a Presidência da
República por algumas horas. Mas já pode colocar no
seu currículo que veio das Alagoas e, tal qual outros
conterrâneos, assumiu a cheﬁa maior desta Nação.
Pelo que a imprensa diz hoje, V. Exª não colocou
a Nação em risco. A sua administração, Senador Renan Calheiros, foi eﬁciente e discreta. Acima de tudo, V.
Exª recebeu ontem no Palácio visitas pluripartidárias.
O Palácio ontem viveu um dia de liberdade democrática como já não se via há algum tempo.
Portanto, parabenizo V. Exª e também o povo
alagoano que o mandou para cá.
O Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Muito obrigado!
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem estive em
Uberaba juntamente com o candidato a Presidente da
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República Geraldo Alckmin. Posteriormente, à noite,
participamos de um encontro com prefeitos em Belo
Horizonte.
É impressionante, Senador Alvaro Dias, a empatia
que S. Exª o ex-governador de São Paulo tem com as
diversas categorias sociais do País. Lá em Uberaba,
conversando com o setor produtivo nacional, na mais
importante feira agropecuária da América Latina, o seu
discurso foi imediatamente compreendido e entendido
por todos que ali estavam.
Posteriormente, em Belo Horizonte, num centro
de exposições fantástico ali construído, iniciado pelo
Senador Eduardo Azeredo e terminado pelo Governador Aécio Neves, Geraldo Alckmin participou de um
encontro reunindo prefeitos de Minas Gerais. E vale
salientar que essa associação mineira de prefeitos
municipais é a mais importante do País, por congregar mais de 800 prefeitos municipais. A grande maioria estava presente, e todos estavam entusiasmados,
não só com a perspectiva de votar em Aécio Neves,
candidato à reeleição naquele Estado, como também
de votar em Geraldo Alckmin.
E ali, novamente, S. Exª fez um discurso que
agradou em cheio aos prefeitos, porque o seu modelo
administrativo em São Paulo, reduzindo juros, reduzindo impostos e aumentando o poder de investimento do
Estado é exatamente o que todo município ou o que
todo Estado brasileiro deseja e sonha.
O tema principal do encontro era exatamente o
pacto federativo, Senador José Jorge. Esse pacto federativo que os prefeitos perseguem já há algum tempo
e que, não resta dúvida, é a grande saída para que
possamos ter investimentos nos diversos setores da
administração nacional.
Os prefeitos entenderam também o pronunciamento do Governador Aécio quando abordou a questão das rodovias brasileiras e o absurdo que é hoje a
administração do Governo Federal em estradas que
cortam os Estados brasileiros, estradas essas que
deveriam ser, isto sim, administradas por Estados e
Municípios.
Mas, Sr. Presidente, nas rodas, ontem, em Uberaba e depois em Belo Horizonte, a grande curiosidade, Senador Alvaro Dias, era com relação ao episódio
envolvendo o Brasil e a Bolívia.
Sr. Senador José Jorge, não se sabe quem fala,
nessa questão, em nome do Governo brasileiro, se é
o Ministro Celso Amorim ou se é o Sr. Marco Aurélio
Garcia. Não se sabe quem está certo, se é o Presidente da Petrobras, quando declara que vai suspender os
investimentos realizados naquele país, ou se é o Presidente Lula, quando diz que a Petrobras vai continuar investindo. Eu nunca vi tanta falta de coordenação
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e de comando como essa! Eu nunca vi tanta falta de
autoridade e de liderança!
O Presidente, ao invés de ter um comportamento, como teve o Sr. Zapatero, de repúdio, ou pelo menos de cautela, não; apóia uma medida tomada pelo
presidente boliviano que quebra contratos assinados
e que, se virar moda, põe por terra a conﬁança internacional que o investidor tem ao desembarcar num
país com a certeza de fazer investimentos seguros.
As garantias vão por terra e vamos passar a construir
ou desconstruir tudo que foi feito nos últimos anos em
termos de evolução internacional. Aliás, o único país
que não progrediu nessa matéria, ou melhor, que não
progrediu muito em relação aos outros, foi exatamente Cuba. Mesmo lá, porém, veriﬁcam-se investimentos
internacionais, principalmente espanhóis, na área de
turismo, e brasileiros também, na área de transportes,
mas tudo acanhado e tímido pelo receio que se tem
de fazer investimentos em países onde não existe democracia plena.
Senador José Jorge, ouço V. Exª com maior prazer.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Heráclito Fortes, V. Exª nos traz aqui a notícia da visita do
Governador Alckmin a Uberaba e a Belo Horizonte.
Muita gente faz cobranças em função de o Governador Alckmin ainda não haver crescido nas pesquisas
a ponto de chegar próximo, empatar ou ultrapassar o
Presidente Lula. Sempre explico que a exposição do
Presidente Lula é muito maior, e que ele se candidata à
Presidência da República pela quinta vez consecutiva,
enquanto o Governador Alckmin está sendo candidato
pela primeira vez. Com toda a mídia do Governo e com
o conhecimento que a população tem do Presidente,
é natural que ele mantenha essa vantagem relativa.
No entanto, não tenho dúvida de que, quando o Governador Alckmin começar, como está começando,
a caminhar pelo País, a se apresentar, o povo brasileiro vai mudar a sua forma de ver as coisas. Demos
uma oportunidade ao Presidente Lula, o povo a deu,
e decidiu com sapiência naquele momento talvez. O
Presidente Lula é um líder popular, mas se revelou, no
Governo, despreparado para o cargo. Esse caso da Bolívia agora mostra seu completo despreparo. Aumentou
demais o Governo, criou ministérios demais, a política
externa, que era consenso nacional, virou uma política
ideológica. Nessa próxima eleição, o eleitor vai querer
um Presidente oposto ao Presidente Lula, isto é, uma
pessoa correta, preparada e tranqüila que seja capaz
de conduzir um país com as dimensões do Brasil. Um
presidente com a cara do Presidente Lula, com esse
seu jeito, pode ser bom, por exemplo, para a Bolívia,
como o Morales ou o Chávez na Venezuela, que são
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países menores, com menor responsabilidade internacional. Entretanto, num país com as dimensões do
Brasil, que representa praticamente metade da América do Sul, não se pode ter um presidente com esse
ﬁgurino. E V. Exª traz aqui exatamente isso. O Governador Geraldo Alckmin vai se movimentando pelo País
inteiro. Quando esteve em Pernambuco fez o mesmo
sucesso a que V. Exª se refere agora e, quando a campanha eleitoral começar, vamos veriﬁcar que isso vai
se reproduzir, primeiro nas pesquisas e depois no dia
da eleição. Esse é o caminho que vamos trilhar. V. Exª,
como coordenador da campanha pelo lado do PFL,
certamente vai começar a ter essa sensibilidade até
antes de todos nós. Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Senador José Jorge, não tenho nenhuma dúvida disso.
E V. Exª, que participou da primeira eleição do
então candidato Fernando Henrique, poderá constatar exatamente o que estou dizendo. Naquela época,
neste mesmo mês, Fernando Henrique tinha apenas
6%, e a sua candidatura era atrelada, Senador Alvaro
Dias, ao Plano Real.
E há um fato interessante, Presidente Renan:
nesses 6%, tivemos defecções graves. Os então Deputados Jutahy Magalhães e Waldir Pires, da Bahia, embora correligionários de Fernando Henrique no PSDB,
retiraram o seu apoio à sua candidatura e aderiram à
candidatura de Lula, que já vinha de derrotas anteriores, era conhecido.
A campanha de Fernando Henrique começou a
crescer no ﬁnal de junho e começo de julho, coincidindo inclusive com a Copa do Mundo. Hoje, Geraldo
Alckmin já tem em torno de 20% – àquela época Fernando Henrique tinha 6% e Lula, 46%. Lula hoje tem
40%: é só questão de tempo.
Outro fato que me chamou muito a atenção ontem,
Senador João Alberto: nós estávamos num auditório
completamente lotado, estava presente a maioria prefeitos – e nós sabemos que em Minas há regiões onde
o PT é forte. Os discursos todos foram de exaltação
ao Sr. Geraldo Alckmin, e nós não vimos um protesto.
Aquele PT que antigamente chegava com faixas e tentava, como se diz no jargão popular, bagunçar o coreto, está desmoralizado. Qual é a mensagem que tem
a passar? A da moralidade? A promessa de investir
no social depois de comprar jato de R$168 milhões?
Não tem mensagem.
Sou curioso, Senador Alvaro Dias, e perguntei o
que estava acontecendo. Para minha surpresa, soube que havia sido redigido um manifesto de apoio à
reeleição do Governador Aécio Neves em Minas que
contava com a assinatura de mais 700 prefeitos, dentre
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os quais, 20 do PT. Portanto, estão apoiando o candidato do PSDB.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Heráclito, eu não sei se V. Exª se lembra, mas na primeira
eleição do Presidente Fernando Henrique, antes de o
PFL – na época era o Deputado Luís Eduardo Magalhães, Senador Bornhausen, V. Exª –, antes de nós,
de certa maneira, convidarmos o Presidente Fernando
Henrique, quer dizer, dar o nosso respaldo antecipado
ao Presidente Fernando Henrique, existiam pessoas,
uma ala do PSDB, a quem havia sido oferecida a VicePresidência na chapa de Lula, cuja vitória era dada
como certa. Não me lembro bem os detalhes, mas
V. Exª, que sempre sabe mais das coisas do que eu,
pode suprir as eventuais lacunas.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agradeço a V. Exª, sempre generoso, com esse coração largo.
O que eu sei aqui, aprendi com V. Exª em conversas
passadas. É que V. Exª é muito modesto.
Senador Alvaro, as circunstâncias que vivemos
hoje são completamente diferentes das que tínhamos
na campanha passada, quando todo mundo achava
que só havia um caminho para a mudança, que era
exatamente votar em um trabalhador.
E quem é que é mais perseguido hoje? Os trabalhadores – basta ver o caseiro. Recentemente, tivemos
lá na Comissão – V. Exª ﬁcou estarrecido – o depoimento de um garçom. São os perseguidos do Governo
hoje. Ninguém põe uma rede de proteção para a classe
trabalhadora brasileira. Hoje o PT protege banqueiros,
protege juros, e vem fazendo isso desde aquele pacto fechado na campanha passada em uma residência
paulista, entre os banqueiros e o então candidato.
Ouço o Senador Alvaro Dias com a generosidade do nosso ex-Presidente da República, Senador
Renan Calheiros.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes. Eu gostaria de somar a
minha opinião à avaliação de V. Exª e do Senador José
Jorge relativamente às possibilidades do candidato
Alckmin. Entendo que é subestimar a inteligência da
população admitir desde já, tão longe do dia fatal, a vitória do Presidente Lula. Eu digo que seria subestimar,
porque não imagino a população brasileira avalizando
esse complexo esquema de corrupção que foi desmontado e que não existiria não fosse a participação
direta ou indireta do Presidente da República. Dizer
que ele não é responsável, aí sim, é subestimar ainda
mais a inteligência das pessoas. Ele é, sim, o principal
responsável. Houve generosidade em excesso e por
isso não houve instauração de processo de impeachment, mas elementos para tal existiam. Portanto, eu
não acredito que a população brasileira avalize esse
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modelo de Governo. Seria acreditar que, no Brasil, a
corrupção passou realmente a valer a pena. Mas o que
eu quero objetivamente dizer, Senador Heráclito Fortes, diante de toda essa análise, é que nós precisamos
encurtar o processo eleitoral. Não podemos começar
uma campanha eleitoral em janeiro se a eleição se
dá em outubro.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – A não
ser quem tem recurso público.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – No Brasil, o
processo começa em janeiro para os políticos, mas é
muito cedo. Para a população, que é mais sábia do que
os políticos, não. A população ainda não está ligada
ao processo eleitoral, por isso não se pode exigir que
o candidato Geraldo Alckmin cresça rapidamente. O
povo não está interessado na eleição; só vai se interessar depois de agosto. Portanto, temos de alterar a
legislação, encurtando a campanha eleitoral. Campanha
mais longa é espaço maior para corrupção eleitoral,
é despesa maior e também maior comprometimento
dos mandatos exercidos por parlamentares ou por
executivos. A outra providência, Sr. Presidente Renan
Calheiros, que devemos tomar é discutir o ﬁm da reeleição, não para esta eleição evidentemente, mas para
2010 – não digo para 2008, porque penso que os atuais prefeitos têm direito adquirido, foram eleitos sob a
égide do instituto da reeleição, mas para 2010. Há um
projeto para ser votado na Câmara dos Deputados, do
Deputado Jutahy Magalhães, que acaba com a reeleição. Ainda não estamos amadurecidos politicamente
para esse instituto. Um dia, quem sabe! Agora, não.
O Presidente Lula ﬁca como candidato único à Presidência da República, usando todos os instrumentos,
os recursos públicos, enﬁm, o marketing. O Presidente
não faz outra coisa a não ser proselitismo eleitoral neste
momento. Há prejuízo na Administração e uma disputa desigual. Isso ocorre também nos Estados. Ainda
não estamos preparados para o instituto da reeleição,
portanto, temos de trabalhar contra ele.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, quando digo que o Governo Lula virou as
costas para o trabalhador brasileiro, quero mostrar, Senador João Alberto Souza, diante de um episódio que
vivemos, que o que estou dizendo é verdadeiro.
Vamos ao caso Varig, Senador Alvaro Dias, que
provocará a demissão de 12 mil servidores diretos e
mais de 40 mil, aproximadamente, servidores indiretos.
Qualquer país do mundo, inclusive os Estados
Unidos, que defendem a economia aberta, a não-intervenção em mercado, intervêm na questão da aviação. O Brasil não pode, numa questão como essa,
ser diferente.

561

Maio de 2006

Os Estados Unidos, após o 11 de setembro, criou
uma manta protetora para as companhias que entraram
em diﬁculdade. Evidentemente que não tivemos um 11
de setembro no que diz respeito a ato de terrorismo,
mas tivemos, simbolicamente, um 11 de setembro que
foi o Plano Verão do Sr. Collor, que obrigou as companhias a voarem com taxas impostas por ato de força.
E aí se iniciou, no Brasil, um processo de falência de
todo o setor. Morreu a Transbrasil, morreu a Vasp, principalmente aquelas com maior idade, com mais tempo
de vida e que tinham maiores obrigações sociais.
Menos de um mês após a posse do atual Presidente, o então todo-poderoso Chefe da Casa Civil,
José Dirceu, começou a intervir na economia interna
da Varig, primeiro, fazendo aquela tentativa de fusão
com a TAM, em que as duas tiveram prejuízo. Era a
senha dada para mostrar que, em vez de ajudar, o
Governo queria alertar para os problemas que a Varig vivia, problemas esses que ainda eram apenas
de conhecimento restrito, ou seja, envolvendo alguns
credores internacionais. De lá para cá, todas as ações
foram feitas no sentido de um socorro não de dinheiro do Governo, mas, pelo menos, de que o Governo
brasileiro honrasse decisão judicial, pagando à Varig
o que lhe é devido por sentença do Superior Tribunal
de Justiça. O BNDES, que empresta dinheiro para a
Bolívia, Venezuela, toda a América do Sul, não se voltou para ajudar essa companhia.
Certa vez, num debate aqui no plenário – isto é
estarrecedor –, quando discutíamos a questão da Varig e marcávamos, Sr. Presidente, audiência pública,
um importante líder do PT perguntou de pronto: o que
os empregados da Varig estão dispostos a perder?
Ninguém perguntou o que os bancos ou o que o Governo estavam dispostos a perder, só se perguntou ao
trabalhador brasileiro, e eu pedi que ﬁcasse registrado
o meu protesto naquela data. Não há uma preocupação com esses servidores, que estão na iminência de
perder seus empregos.
E o que mais preocupa, Senador Alvaro Dias, é
que os jornais, com muita insistência, vêm anunciando
que um ex-Ministro do atual Governo está tratando da
transferência de ações da Varig para uma empresa na
Venezuela. A Venezuela, hoje poderosa, já não falida
como há anos, quer voltar a ter espaço nos céus do
mundo. E seria exatamente por aqui o seu início.
É muito grave, porque outros fatos, Senador João
Alberto Souza, aconteceram sem resposta. Na CPI
dos Correios, denunciou-se que membros do Governo
atual tinham tentado a mesma transação envolvendo
a Varig em Portugal. Deu-se nome aos bois. Descobriu-se que a viagem era verdadeira, as datas, o vôo e
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tudo mais. Colocou-se uma pedra em cima e ninguém
procurou apurar.
Depois, a tentativa de a Varig ser entregue a um
grupo colombiano. Um grupo menor assumindo uma
empresa maior. Uma empresa que tem uma pequena
frota de aviões Fokker, usada, comprar uma potência
como a Varig! A própria TAP, que foi a segunda tentativa, era bem menor do que a Varig. Depois aparece
um fundo de investimento americano disposto a dar
quatrocentos milhões. Mas o empresário dos quatrocentos só dispunha de cinqüenta; o restante era história da carochinha.
O Governo tinha que assumir a responsabilidade
de uma gestão temporária não para arcar com prejuízos, mas para orientar, assumir e salvaguardar o
emprego de milhares de brasileiros e, acima de tudo,
preservar a honra e a glória brasileira levada mundo
afora pelas asas da Varig.
São 79 anos de vida, de existência. Será que vai
quebrar logo no Governo de um trabalhador? Essas
desmoralizações internacionais é que nos deixam cabisbaixo. Essa crise da Bolívia envolvendo uma empresa que construiu ao longo do tempo uma marca como
a Petrobras é que nos deixa atônitos. Que política é
essa de preservação dos nossos bens?
Portanto, Sr. Presidente, Renan Calheiros, ﬁnalizo dizendo que foi em bom momento que esta Casa
trouxe para cá a discussão por meio de audiências
públicas.
E vejam V. Exªs que o interesse do BNDES pelo
caso é tão grande que, convocado três vezes, o Presidente sequer respondeu. A resposta veio por um chefe
de gabinete e depois por um subchefe, dizendo que a
agenda estava tomada.
O Secretário de Previdência Complementar, que
decretou a falência do Aerus, o fundo de pensão, de
maneira precipitada – alguns dizem, não quero ainda
concordar, que foi irresponsável –, também não quer
vir prestar contas. Para quê? Não precisa!
E o Presidente Lula, tenho certeza, como não
usa mais avião de carreira, ao ﬁnal vai dizer: “Coitada
da Varig, mas eu não sabia de nada”. O Brasil é quem
vai pagar!
Por isso, Sr. Presidente, temos o dever e a obrigação de tentar salvar não só a Varig da sua crise,
mas também, moralmente, a Petrobras do que perdeu
nesse imbróglio que ninguém sabe a quem serve. Ao
Brasil, com certeza, de jeito nenhum!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Parabéns a V. Exª, Senador Heráclito Fortes.
Eu queria dizer que, ontem, como Presidente da
República interino, numa interinidade que ﬁz questão
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de dizer que foi muito rápida, de horas, e que, portanto, deveria ser exercida com muita responsabilidade
e com absoluta discrição, tive a honra e a satisfação
de participar da posse do Ministro Marco Aurélio na
presidência do Supremo Tribunal Federal. Quero parabenizá-lo por isso.
É a segunda vez que o Ministro Marco Aurélio
preside o Tribunal Superior Eleitoral. O Ministro fez um
discurso conseqüente, duro, é claro, mas um discurso
necessário, absolutamente necessário.
Em todos os momentos – o Senado sabe e o
Brasil também –, cobrei aqui alterações na legislação
eleitoral, ﬁz várias reuniões no meu gabinete para que
mudássemos a legislação. Até o Senado mudou a legislação, que não conseguiu caminhar suﬁcientemente
na Câmara dos Deputados, para evitar, nesta eleição,
a repetição dos fatos danosos que aconteceram na
última eleição. Acho que isso era o que de menor deveria ser feito da minha parte.
Fiz questão de dizer, de público, quando saí, numa
conversa rapidíssima com a imprensa, porque a interinidade me recomendava discrição, que eu concordava com tudo, com absolutamente tudo que o Ministro
havia dito. Isso porque tudo que ocorresse no rumo
da transparência, da igualdade de oportunidades, da
verdade eleitoral tinha o apoio deste Senado Federal.
Já tínhamos demonstrado sobejamente isso ao longo
das várias investigações que ﬁzemos.
Um outro equívoco que aproveito a oportunidade
para desfazer é sobre o convite que eu teria recebido para viajar com o Presidente da República. Não é
verdade, nunca houve o convite. O que houve foi uma
espécie de impaciência da imprensa, que ﬁca nos perguntando se vamos substituir o Presidente. Não somos
nós que temos de responder isso. Quando o Presidente
viaja, convoca-se o imediato na linha sucessória, mas
só se sabe disso na decisão da convocação, antes não
é recomendável falar.
De modo que essa coisa do convite jamais aconteceu, e não teria sentido se tivesse ocorrido. É que
muita gente escreveu durante muito tempo que eu gostaria de ser candidato a Vice-Presidente. Neguei em
várias entrevistas, mas as pessoas não acreditavam,
achavam que era uma manobra de ordem política natural. Ontem, viram uma demonstração sobejamente
contrária.
De modo que aproveito esta oportunidade também para desfazer este equívoco.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª
está mostrando exatamente como o Governo é con-
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fuso. Se formos ver os jornais de hoje, nem teria sido
necessária a explicação de V. Exª. O Governo fez um
oba-oba, criando a expectativa no Tribunal de que a
Ministra assumiria. É algo muito parecido com o que
ocorreu na Copa de 58, quando Feola foi ensinar como
é que se ganhava do adversário: driblando um, enﬁm,
fazendo todo um esquema, e Garrincha, simplório
como era, perguntou se tinham avisado ao adversário.
Fizeram toda esse oba-oba, mas não tiveram sequer
a consideração de avisar ao Presidente do Congresso
que estavam preparando uma homenagem à Ministra,
coisa mais justa. Vimos, em um determinado momento,
a Ministra, que é discreta, admitindo que iria assumir a
Presidência, e sabe-se exatamente que houve ações
do cerimonial do Palácio nesse sentido. Se esse fosse
o desejo, tenho certeza de que um homem desprendido de vaidade como é V. Exª, sabendo que era uma
homenagem que se prestaria a uma Presidente do
Tribunal que tem uma ação correta, não se furtaria a
isso de maneira alguma. Foi uma escolha malfeita. O
episódio da Venezuela é uma coisa parecida.
Senador João Alberto Souza, votamos aqui R$400
milhões de dívida em um ﬁnal de Governo, sem chamar
o candidato que já sabia eleito, pelo menos para se
discutir a contrapartida que o próximo Governo dava.
O Presidente da República chama a atenção da
Nação para um Presidente que iria assumir, que todos
iriam se surpreender. Está aí: surpresa grande!
E esse episódio não acabou. Se examinarmos
as entrevistas e a ﬁsionomia do Ministro encarregado
dessas decisões, um de óculos escuro que baba pelo
canto da boca, vamos lembrar épocas negras e tenebrosas que vivemos aqui, e ele só faz ameaças.
Ontem, foi a reunião para dourar pílula, mas V.
Exª verá que vão cobrar mais do gás, vão impor tudo
que está previsto pelo Sr. Morales, e nós é que vamos,
mais uma vez, sair como perdedores. Quem perde é a
indústria brasileira, quem perde é o povo brasileiro!
Sr. Presidente, de uma coisa eu tenho certeza,
nas suas dez horas de interinidade, V. Exª não vai poder
dizer que não sabia o que aconteceu a sua volta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, Líder
da Minoria, no Senado Federal,
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, creio que é
uma polêmica desnecessária. É evidente que não se
deveria sequer ocupar qualquer espaço da imprensa
nacional. O Presidente Renan Calheiros apenas cumpriu o dever constitucional e assumiu interinamente a
Presidência da República, como devia fazê-lo.

563

Maio de 2006

O contrário é que seria inusitado. Fazer cortesia com a Presidência da República não me parece
adequado. A Ministra Ellen Gracie, Presidente do Supremo Tribunal Federal, terá oportunidade de assumir
a Presidência da República certamente. E será uma
honra para todos nós vê-la nesse cargo, não pelo fato
de ser mulher, porque já seria preconceituoso, mas,
sim, pela sua postura, integridade, dignidade reconhecida, competência ímpar, que honraria o País, todos
os brasileiros, ocupando a Presidência, mesmo que
fosse de forma interina.
Portanto, esse é um episódio que tem de ser
minimizado; não pode ser, de forma alguma, ressaltado. A imprensa minimizou, porque o destaque da
imprensa é outro. Farei referência apenas a algumas
manchetes: Jornal do Brasil, “Crise do gás – Petrobras fez chantagem, acusa Evo Morales”; Folha de
S.Paulo, “Reunião mantém indeﬁnições sobre gás”;
O Estado de S.Paulo, “Lula desautoriza Petrobras e
diz que pode investir na Bolívia”; O Globo: “Morales
acusa Petrobras de chantagem e Lula cede”; Correio
Braziliense: “Brasil se curva a Morales”; Zero Hora:
“Lula esvazia reação da Petrobras na Bolívia”; Gazeta Mercantil: “Lula aceita discutir preço maior para o
gás”; Jornal do Commercio: “Lula desautoriza reação
da Petrobras”.
No exterior houve também repercussões. The
Economist: “Chávez derrotou Lula”. Segundo a revista britânica, o decreto da Bolívia é uma vitória para a
Venezuela e uma derrota para o Brasil.
Essas são as manchetes destaques do dia e não
o fato de o Presidente Renan Calheiros ter assumido,
com honra e dignidade, a Presidência da República
por dez horas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros,
eu também gostaria de dizer que, ontem, estive no
Palácio do Planalto com V. Exª já como Presidente da
República.
V. Exª, pelo trabalho que realiza nesta Casa, pelo
fato de ser líder de um Partido como o PMDB, com
tantas tendências, consegue acolher bem todas as
tendências existentes no Senado Federal.
Nós, da Oposição, sempre temos tido de V. Exª,
como Presidente do Senado, as decisões possíveis.
Penso que o Governo também. V. Exª conseguiu ﬁcar
acima dessa divisão Governo-Oposição, que é uma
divisão democrática e precisa existir. Nós estamos
na Oposição não porque queremos – nós queríamos
mesmo é ser do Governo – mas o povo, ao eleger o
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Presidente Lula, colocou-nos na Oposição, e estamos
aqui há quatro anos.
V. Exª deu um exemplo de correção como Presidente do Senado e, agora, como Presidente da República, cumpriu o seu dever. O Presidente Lula viajou,
e V. Exª não. Então, V. Exª tinha de assumir o cargo.
Certamente, a Ministra Ellen, que também merece assumir a Presidência da República, vai fazê-lo quando
o Presidente Lula e V. Exª viajarem. E nós a receberemos tão bem como o ﬁzemos ao recebê-la como
Presidente do Supremo Tribunal Federal e ao receber
V. Exª como Presidente da República.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradeço a V. Exª.
No dia em que as circunstâncias possibilitarem
a posse, embora interinamente, da Ministra Ellen Gracie na Presidência da República, será um dia de muito
orgulho para todos nós brasileiros pela admiração que
sentimos por S. Exª. Esse sentimento já ﬁcou sobejamente demonstrado aqui nas vezes em que a Ministra visitou o Senado Federal. S. Exª, além de cheﬁar
um Poder da República, é uma mulher exemplar, uma
grande juíza, competente, que, sem dúvida alguma,
honrará a todos nós.
Tenho a honra de conceder a palavra ao último
orador inscrito, Senador Magno Malta. V. Exª tem a
palavra por até dez minutos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, saúdo o público
presente nas galerias do Senado Federal e também
os telespectadores da TV Senado.
Inicio meu pronunciamento, fazendo coro com o
Senador José Jorge. Orgulhou a todos nós o fato de
V. Exª, Sr. Presidente Renan Calheiros, ter assumido
ontem a Presidência da República. Não importa o tempo, se foi por 24 horas ou por 10 horas, é uma honra
para qualquer homem assumir a cadeira de Presidente do seu País, é uma honraria que ele carrega para
a eternidade.
Nós somos nordestinos. E, a mim, me parece
– não sei se é verdade – que o sentimento nativista
em nós é muito mais aguçado. Falo isso a partir da
minha própria experiência, do meu sentimento e do
meu apego ao meu torrão natal, da consciência de
um amor profundo por este País. Temos um coração
verde-amarelo. Imagino a emoção de V. Exª a partir da
emoção que todos nós, seus amigos, aqui sentimos ao
ver V. Exª assumir a Presidência da República. E tenho
certeza de que assumirá por outras vezes.
A Presidente do Supremo Tribunal Federal não
assumiu a cadeira de mandatária da Nação, mas isso
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acontecerá, não somente como uma homenagem à mulher – e também o será –, mas porque S. Exª construiu
a sua vida e passa a ser um referencial para milhares
de jovens neste País.
Todas as vezes que alguém se destaca, seja em
qualquer área da vida, serve para ser copiado. Quem
serve de exemplo são os maus. E a Ministra Ellen
Gracie é dessas que servem para ser copiadas, porque quem serve de exemplo são os maus. E, por tudo
aquilo que S. Exª construiu, vai-nos orgulhar muito e
nos honrar muito no dia em que assumir a Presidência
da República do Brasil.
Estou certo de que o povo de Alagoas, a exemplo do meu tio, Pastor Manoel Nascimento, por quem
tenho tanto amor, lá em Palmeira dos Índios, estava
muito orgulhoso ontem, pelo fato de ser seu amigo
e seu eleitor, ao ver V. Exª assumir a Presidência da
República. Lamento não ter podido visitá-lo, mas sei
que irei em uma outra ocasião, porque sei que a diplomacia brasileira ainda levará o Presidente Lula a
outros continentes.
Farei uma breve referência a Evo Morales, a
exemplo do que ﬁz ontem. Tenho ouvido defesas feitas
a ele, a quem respeito muito, como a defesa feita pela
Senadora Heloísa Helena, dizendo que ele cumpriu um
compromisso de campanha. Acho isso muito bonito.
Cumpriu mesmo, falou que ia fazer e fez. E quem faz
vida pública tem de cumprir o que promete. Mas minha
mãe dizia uma outra coisa sobre isso: o que é combinado não é caro. O que está no contrato é combinado.
E não custaria nada a Evo Morales ter o mínimo de
respeito pelo Brasil e não ter feito nada às escondidas,
numa bravata que pode custar muito a ele. Será que as
empresas estrangeiras, Sr. Presidente, se encorajarão
a ir àquele país? Será que os países emergentes e as
grandes potências recomendarão a seus empresários
investirem na Bolívia? Eu acho que não.
Qual é o empresário brasileiro hoje que se sente
compungido a ir à Bolívia? Nenhum. Veja a Siderúrgica do Eike. Eu acho que a bravata de Evo Morales
apagou a perspectiva de milhares de empregos para
o povo boliviano e, se a bravata começar a render
desemprego, os desempregados vão para a rua e
imagino até que a bravata possa tirá-lo do poder. A
bravata, todas as vezes em que vem, vem com uma
carga muito grande de emoção e com pouca carga de
razão ou quase nada.
Concordo quando ele cumpriu uma promessa de
campanha para o povo dele, foi o discurso que ele fez,
o povo acreditou e votou nele. Mas discordo do método, da ação e discordo que um homem, um estadista
não saiba que contrato é para ser cumprido. O próprio
Presidente Lula paga um preço, pagou dentro do seu
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próprio Partido e apanha da Oposição até hoje porque cumpriu os contratos com a economia do mundo
e manteve aquilo contra o qual pregou a vida inteira:
a mudança na economia brasileira, porque aprendeu
rapidamente que o que é combinado não é caro.
Lamento e espero que o que disse o Dr. Gabrielli
da Petrobras em relação ao nosso gás de que o investimento de quatro anos na bacia de Santos nos colocaria independentes, que a exemplo do que fez Morales,
caladinho, tenhamos um comportamento mineiro com
a bacia de Santos...
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Já lhe
concederei.
E que trabalhemos esses quatro anos para nos
tornarmos independentes do gás da Bolívia e possamos
deixar o Evo Morales, com a sua bravata, respondendo ao povo por que há tanto desemprego na Bolívia,
a partir de um ato impensado de um Chefe de Estado
que não sabe respeitar contrato.
Concedo-lhe um aparte, Senador José Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Magno Malta, primeiro, quero dizer que V. Exª está sendo
ponderado no que diz. Sei que, na realidade, as pessoas têm de cumprir as promessas eleitorais – isso é
verdade. Mas também temos de ser ponderados nas
promessas. É bom que nós, políticos – V. Exª, o Presidente Lula, o Presidente Morales e eu –, sejamos
comedidos nas nossas promessas, para que, depois,
não sejamos obrigados a cumprir promessas que não
são boas. Também penso que V. Exª condena a forma
como isso foi feito; uma forma, vamos dizer, demagógica, no sentido de trazer lucros eleitorais, já que
haverá uma eleição brevemente, colocando polícia e
interventores dentro das reﬁnarias da Petrobras. Isso,
realmente, é um absurdo! Em relação ao fornecimento
do gás, não há dúvida de que o gás que o Brasil descobriu na Bacia de Santos, inclusive no Espírito Santo,
Estado de V. Exª...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – No
Rio.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Sim; no Rio etc.
Todo esse gás, no futuro, vai nos dar um aumento na
nossa capacidade de produção. Porém, é de se veriﬁcar que o consumo também vai aumentar. O consumo
de gás aumenta muito mais do que o consumo de petróleo. Então, na verdade, jamais poderemos atender,
em curto prazo – e o que o Presidente da Petrobras
disse, infelizmente, não é verdade –, em quatro anos,
ao consumo de gás nacional somente com a nossa a
produção. Há, contudo, uma outra solução, com a qual
entendo que diminuem os riscos, que é o GNL, o gás
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natural liquefeito. Já há até uma planta, planejada há
muitos anos em Pernambuco, fruto de um convênio
entre a Petrobras e a Shell, para que trouxéssemos
do exterior o gás liquefeito a ﬁm de ser gaseiﬁcado
aqui. Por quê? Porque, com isso, diminui-se o risco:
ﬁcaríamos com o risco Bolívia, que é alto; ﬁcaríamos
com o gás nacional e com o gás natural liquefeito. Se
houver problema em algum país, compra-se o gás em
outro. Então, penso que se deve fazer uma abordagem
sistêmica, que leve em conta tudo isso. É muito difícil, realmente, a dependência que temos da Bolívia. E
o Presidente Lula, como sempre, diz que isso é culpa dos governos anteriores. Na realidade, o assunto
está sendo discutindo há 30 anos, porque o Brasil
não tinha gás; se não tinha gás, tinha de comprá-lo
em algum lugar. Quem tinha gás era a Bolívia. Então,
compramos da Bolívia. V. Exª tem razão. Creio que V.
Exª está dando uma opinião ponderada, como, aliás,
sempre tem feito.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Obrigado. Incorporo o aparte de V. Exª ao meu pronunciamento, porque V. Exª conhece o assunto com profundidade, Senador José Jorge.
Faço coro com as palavras de V. Exª. Creio que
Evo Morales fez promessa de doido e, como doido
que era, cumpriu!
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – O que é pior!
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – O que
é pior: cumpriu! Eu o imagino dizendo: “Eles dependem
do nosso gás”. Um doido como esse força a barra do
Brasil dizendo o seguinte – e espero qualquer coisa
dele: “Vamos parar o Brasil por três dias; vamos parar a
indústria brasileira em São Paulo, fechem isso aí, e não
vai gás para lá”. Esse sujeito doido pode fazer isso!
Por isso, não levo o Presidente Lula ao extremo.
Creio que ele tem de ter sabedoria mesmo para tratar
com esse maluco, porque, se for para o enfrentamento com esse doido, ele pode querer parar São Paulo
amanhã! E pára, porque, na hora em que fecharem a
tubulação lá, a indústria brasileira vai para o sal, Presidente Renan!
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Pode-se
esperar tudo do Evo Morales. É um Chefe de Estado,
mas, como brasileiro que recolhe os impostos, creio que
essa atitude dele, para não chamá-lo de irresponsável
nem de doido de novo, foi, no mínimo, desrespeitosa
com um País que fez tantos investimentos na Bolívia,
que gerou tantos empregos. E o Presidente Lula – não
estou autorizado a fazer a defesa dele, não sou Líder
do Governo nem dele – não adivinhava o que Morales tinha no coração, quando vinha aqui, conversava
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com o Presidente Lula e fazia outro tipo de discurso.
A imprensa exibiu o que ele falou aqui, diferentemente
do que estava fazendo lá. Já estava agindo no escuro,
nas trevas!
Aí entra o sabido Hugo Chávez. Mas alguém precisa avisá-lo de que quem quer ser malandro demais
acaba se enrolando na língua!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Antes que V. Exª deixe a tribuna, eu queria
dizer que concordo inteiramente com V. Exª quando
menciona o cumprimento da promessa eleitoral, que,
aliás, é uma das coisas que tem desgastado muito a
classe política no Brasil. Muitas vezes, fazem-se promessas em função do receituário de marqueteiros,
muitas delas irrealizáveis, e isso acaba desgastando a
representação política como um todo. Mas uma coisa
é cumprir promessa, outra é descumprir os contratos,
de modo a acabar com a geração de emprego, retrair
investimentos internacionais, aumentar a insegurança
jurídica. Lamentavelmente, foi tudo isso que aconteceu
na relação entre Brasil e Bolívia.
Por isso, desde o primeiro dia, digo que o Brasil
tem de ser ﬁrme, muito ﬁrme, na defesa do interesse
nacional, na defesa da Petrobras.
Concordo também com V. Exª quando diz que
precisamos ter muita criatividade para alcancemos
um resultado satisfatório nas negociações que estão
em curso.
Aproveito, pois, para parabenizá-lo pelo brilhante
e oportuno pronunciamento.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou pedindo a palavra pela ordem para anunciar à Casa e
a V. Exª, deste plenário – apesar de que a V. Exª já
anunciei pessoalmente –, que, na quarta-feira passada, aprovamos, na CCJ, a emenda à Constituição que
cria o Fundeb.
Essa emenda à Constituição foi encaminhada
pelo Governo mais ou menos em junho do ano passado – com dois anos e meio de Governo –, demorou
nove meses para ser aprovada na Câmara e, quando
chegou aqui, houve um movimento de algumas Deputadas e de alguns...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – (...) Deputados
que haviam participado da aprovação da emenda. Talvez, por excesso de entusiasmo, eles queriam que o
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Senado aprovasse a emenda, da forma como veio da
Câmara, em 24 horas. Sr, Presidente, veja bem: uma
emenda à Constituição eles queriam que o Senado a
aprovasse em 24 horas!
V. Exª sabe melhor do que eu que uma emenda
passa na CCJ, cumpre uma série de prazos e não pode
ser aprovada em tempo assim tão curto.
Fui designado pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da CCJ, Relator da emenda. Fizemos audiências públicas, inclusive solicitadas pelo
Governo; Parlamentares do Governo e da Oposição
apresentaram emendas; houve discussão; e, no ﬁnal,
o Líder do Governo, Senador Mercadante, e o ViceLíder, Senador Sibá Machado, ainda apresentaram
outras emendas. Por ﬁm, aprovou-se por acordo, de tal
maneira que a emenda à Constituição está aprovada e
pronta para vir ao Plenário do Senado Federal.
Eu gostaria de ressaltar que, à época, houve uma
Deputada – lembro-me de que o primeiro nome dela é
Fátima – que disse no site do PT que estávamos querendo atrasar a emenda, que não queríamos aprová-la.
Na verdade, mais uma vez, o Senado vai mostrar que
não quer atrasar nada; o Senado quer apenas cumprir
a sua obrigação constitucional.
Como disse, a emenda teve uma tramitação de
nove meses na Câmara. Espero que ela, aqui, tramite
em menos de três meses, que é o prazo mínimo para
que se possa aprovar uma emenda à Constituição com
responsabilidade.
Portanto, faço um apelo a V. Exª e aos Líderes
para que, na próxima semana, possamos votar as medidas provisórias que estão trancando a pauta e, assim,
possamos votar a emenda à Constituição que cria o
Fundeb. Digo isso porque, de um lado, ela atende ao
pleito de uma grande gama de professores, de líderes
de movimentos que estão esperando por essa emenda
e, de outro, o Senado terá cumprido a sua obrigação,
fazendo as diversas modiﬁcações sugeridas pelos Senadores, que melhoram o texto da emenda.
Sr. Presidente, o meu pleito é no sentido de que
possamos, o mais rapidamente possível, votar a emenda no plenário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acabo de receber, por e-mails, apelos de cidadãos do País – aliás,
esses apelos se repetem com insistência –, para que
a TV Senado seja uma TV aberta. Gostaria que V. Exª,
que está tomando providências no sentido de fazer
com que toda a população do País possa alcançar os
sinais da TV Senado e acompanhar os trabalhos do
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Congresso Nacional, aproveitasse esta oportunidade
para informar ao povo brasileiro sobre as providências
que estão sendo adotadas, em que ritmo elas estão
ocorrendo e quando teremos, para todo o País, a TV
Senado aberta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Estamos já em linha de montagem de algumas
televisões. Algumas delas já estão prontas e estamos
marcando a data para entregá-las à população. A primeira deverá ser a de Salvador ou a do Rio de Janeiro, que já estão praticamente prontas. Até o ﬁnal do
ano, pretendemos transformar as demais TVs Senado em TVs abertas, primeiro, nas capitais – essa foi a
maneira mais fácil de adequarmos o projeto ao nosso
orçamento. Dessa forma, poderemos democratizar a
nossa programação. Hoje, a TV Senado é vista por
muita gente, mas é vista, sobretudo, pelos usuários
das TVs a cabo e pelos usuários das antenas parabólicas, portanto, mais no interior, já que a qualidade
da TV, nas capitais, é sempre muito boa, o que torna
desnecessário o uso da antena parabólica.
Assim, a transformação da TV Senado em TV
aberta ocorrerá primeiro nas capitais, depois nas grandes cidades. Esse é o critério que vamos seguir. Com
isso, vamos ampliar em muito a audiência da nossa
TV. As primeiras cidades – aqui está o Secretário de
Comunicação, Armando Rollemberg, que pode conﬁrmar essa informação – que receberão a TV aberta
serão Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus. Estamos
decidindo a data de inauguração dessas televisões para
torná-las abertas, a ﬁm de que o Senado, do ponto de
vista da interação, de sua aproximação com a sociedade, faça aquilo que cobram dele. A TV aberta é um
instrumento fundamental para isso.
Ouço V. Exª, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uso o
mesmo microfone do Senador Alvaro Dias para ver se
também me torno um bom orador (Risos).
Aproveito para solicitar a instalação da TV aberta
em Curitiba e em Vitória com certa urgência.
Sr. Presidente, quero parabenizar V. Exª e dizer
que tenho acompanhado a movimentação da equipe
designada por V. Exª e comandada pelo jornalista Armando Rollemberg, visando ao atendimento da população brasileira. Esse trabalho tem sido eﬁcaz.
Semana retrasada, estive reunido com o jornalista Armando Rollemberg e com a sua equipe, com o
Presidente da Assembléia Legislativa, César Colnago,
que veio acompanhado de sua assessora de comunicação, a jornalista Rose, para tratarmos da instalação
da TV Senado no Espírito Santo. Na oportunidade, foi
feita uma colocação muito interessante, Senador Alvaro
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Dias – dá para avançar com mais rapidez nesse sentido –, a respeito das TVs Educativas nos Estados, cuja
instalação, até mesmo mais de uma, pode ser pedida
pelos governadores. Em alguns Estados elas já existem. O Governador Paulo Hartung pode fazer pedido
de mais uma TV Educativa. Certamente o pedido de
um Governador do Estado ao Ministério das Comunicações terá maior celeridade do que outros processos;
terá prioridade. Assim, dará para fazer uma composição
com a TV Senado e com a Assembléia Legislativa local. Quando a TV Senado estiver transmitindo as sessões plenárias e as reuniões das comissões ao vivo,
essa mesma transmissão será veiculada também ao
vivo nas tevês educativas do Estado. E, no momento
em que estiver acontecendo o reprise, o que acontece
à noite, seria o momento então que as Assembléias
Legislativas poderiam usar esse espaço da TV Educativa nos Estados. Essa foi a hipótese levantada pelo
Dr. Rollemberg, juntamente com a sua equipe, a quem
cumprimento neste instante. Tal parceria viabilizará e
dará maior rapidez ao processo em locais onde há diﬁculdade de se ter rapidamente um canal aberto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Até agora, já temos concedidas, pelo Ministério das Comunicações, as televisões abertas em
Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro,
Goiânia, Boa Vista, Macapá, Maceió e em João Pessoa também, como me lembra aqui o Secretário Armando Rollemberg. Todas as outras foram pedidas, no
entanto os processos não foram deferidos ainda. Mas
o Ministro Hélio Costa tem reiterado que vai deferir
todos os pedidos que o Senado fez ao Ministério para
que possamos ter, pelo menos em todas as capitais,
nesse primeiro momento, a transformação verdadeira
da nossa televisão, que é a cabo em TV aberta, como
bem colocou V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Temos
o Canal 46, no Espírito Santo, que está vago. Discutimos isso com o jornalista Rollemberg; esse encaminhamento está sendo feito ao Ministro. É possível que,
no seu Estado, também haja um canal vago, porque
é um grande Estado, o que facilita, viabiliza esse processo, até porque temos um Senador que é Ministro,
que certamente compreende a necessidade de que o
povo tem de ser informado.
Sr. Presidente, penso que podia ser uma iniciativa
desta Casa, até porque já chequei no Ministério das
Comunicações e nada há sobre isso. Existem muitos
pedidos de Presidentes de Câmaras, no interior, querendo televisão. Isso não é possível neste momento.
Mas é possível, por exemplo, um município de dez,
quinze mil habitantes ou até mais do que isso ter uma
rádio comunitária do Poder Legislativo. Com isso, toda
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a população teria condições de ser informada dos atos
do Legislativo e acompanhar os seus representantes,
que são tão importantes às Câmaras Municipais.
Estou fazendo essa sugestão ao Ministério das
Comunicações, até porque chequei e não há qualquer iniciativa nesse sentido. É muito importante que
as Câmaras Municipais tenham uma rádio educativa
para informar suas atividades e deliberações à sua
população.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradeço a V. Exª.
Com o advento da TV digital, será possível mesmo ampliar muito o espectro das televisões públicas,
inclusive da TV Senado. De modo que é importante
que esse calendário igualmente se agilize, para que
tenhamos, no Brasil, a rápida implantação da televisão digital.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Valdir Raupp, a Srªs Senadora
Lúcia Vânia, e os Srs. Senadores Sérgio Guerra, Flexa
Ribeiro, Juvêncio da Fonseca, João Batista Motta, Leonel Pavan, Antero Paes de Barros, Luiz Pontes, Papaléo Paes e Alvaro Dias 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. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, o Norte do País se vê, há tempos, mais e
mais restrito ao papel, sempre frustrante, de credor da
ação de governo em favor do desenvolvimento regional; ainda mais se o tema se refere aos investimentos
na infra-estrutura de transporte.
Com meios de transporte e com volumes de
energia adequados, Sr. Presidente, a região poderá
demonstrar, em curto prazo, todo o seu potencial de
desenvolvimento, seja no aspecto sócio-econômico,
com a criação de oportunidades de trabalho e a geração de riqueza e de renda para os brasileiros que lá
vivem, seja do ponto de vista da sustentabilidade ambiental da atividade econômica, respeitando a ﬂoresta e integrando as atividades produtivas às singulares
características naturais do território amazônico.
Mas sem energia e sem transporte, Srªs e Srs.
Senadores, pouca coisa será possível realizar nessa direção, e nada se mostrará suﬁciente para trazer
o homem amazônico, de forma efetiva, autônoma e
igualitária, à comunhão cívica com os brasileiros das
outras regiões.
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Por isso, o tema infra-estrutura sempre une e irmana as bancadas parlamentares da nossa Região.
Por isso, eu mesmo, na condição de representante político do Estado de Rondônia no Senado Federal, não
venho poupando meus esforços e minha energia no
sentido de cobrar de todos os níveis de governo, em
especial, da União, que assumam suas responsabilidades com relação à infra-estrutura, visto que é ela,
talvez mais que outros fatores, a verdadeira alavanca
de progresso com que conta o Norte para promover a
igualdade dos seus ante o restante do País.
E é preciso cobrar sempre! Nas visitas que fazemos aos Ministérios e às diversas áreas e setores do
Executivo. Nos pronunciamentos feitos em Plenário e
nas Comissões do Senado. Junto à imprensa. Junto
às organizações da sociedade civil e aos demais setores formadores de opinião. É preciso cobrar exaustivamente e sem rodeios: é esse, verdadeiramente, um
dos propósitos mais claros e evidentes dos nossos
mandatos eletivos!
Por outro lado, como disse o poeta Fernando
Brant, “o que foi feito é preciso conhecer, para melhor
prosseguir”. E eu tenho essa máxima por mandamento, Sr. Presidente, uma vez que é justo conhecer – e
reconhecer – quando os anseios populares são atendidos pelos governantes, e é justo agradecer quando
se obtém o atendimento a um pedido; mesmo sendo
esse pedido um direito de quem pede e, o atendimento, um dever de quem atende.
No setor de energia, destaquei, há poucas semanas, ante este Plenário, o anúncio da licitação das hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau, no rio Madeira,
que constituirão marco importantíssimo do desenvolvimento regional; não só para Rondônia, isoladamente,
mas para todo o Acre, o sudeste do Amazonas, o sudoeste do Pará e para o norte de Mato Grosso.
Hoje, Sr. Presidente, em mais um justo ato de reconhecimento, destaco a abertura de créditos, da ordem
de R$10 milhões, para a recuperação emergencial da
BR–174, no trecho que liga a cidade de Juína, no Mato
Grosso, à cidade rondoniense de Vilhena.
Para aqueles que não têm um conhecimento próximo e detalhado dessa região, gostaria de explicitar
as conseqüências que terá tal medida, bem como o
contexto geo-econômico em que ela se insere.
Vilhena, Srªs e Srs. Senadores, é a porta de entrada da Amazônia Ocidental, se estamos falando do
acesso por via rodoviária, a partir do Centro-Oeste. E
a BR–174, a rodovia que possibilita a ligação entre a
região de Cáceres e Cuiabá, passando, por Vilhena,
a Porto Velho, a Manaus e, ﬁnalmente, à Venezuela,
através de diversas outras estradas de rodagem federais.
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O valor econômico e estratégico dessa ligação
é de tal monta que, em 2005, a Confederação Nacional da Indústria fez constar a BR–174 como uma das
prioridades elencadas no documento “Agenda Mínima
para a Infra-estrutura”, no tópico referente ao eixo rodoviário Manaus – São Paulo, anotando com destaque
as necessidades críticas do trecho que vai da divisa
dos Estados de Rondônia e Mato-Grosso à região de
Córrego Dourado.
E, de fato, é pela 174 que escoa, ou deveria
escoar, a produção agroindustrial de Rondônia, que,
hoje, já responde por 14 % do valor agregado em atividades agropecuárias da Região Norte, com realce
signiﬁcativo para a soja.
Vejam, ainda, que é no eixo da BR–364, entre
Vilhena, na divisa com o Mato-Grosso, e a capital do
meu Estado, Porto Velho, quase na divisa do Amazonas (cortando, portanto, todo o território estadual),
que se situa o pólo do desenvolvimento rondoniense.
Cidades como Pimenta Bueno, Cacoal e Ariquemes
concentram, hoje, os melhores indicadores estaduais,
em termos de desempenho econômico e social.
O acesso a Porto Velho, entretanto, e, na verdade,
toda a ligação rodoviária com a Amazônia Ocidental
se vêem praticamente estrangulados no período das
chuvas, entre novembro e março, com a interdição da
estrada. O problema não é pequeno, Srªs e Srs. Senadores, se somado às outras vicissitudes e diﬁculdades
com que lutam todos os que lá desenvolvem atividades
empresariais e laborais.
Para que se tenha uma idéia, pálida que seja, dos
desaﬁos enfrentados nas fronteiras nacionais, basta
citar que Vilhena é o único município rondoniense que
atinge a média brasileira do Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH. Falamos, portanto, que, mesmo a liderança regional em termos de educação, saúde, empregabilidade e distribuição de renda, entre outros quesitos,
apenas toca, e de raspão!, a média nacional.
O desenvolvimento de Rondônia começa por
Vilhena, de onde, seguindo o traçado das rodovias
federais, se espalha, primeiramente, na direção de
Porto Velho, para, somente depois, alcançar os eixos
de transporte longitudinais à BR–364. Os trabalhos
emergenciais na BR–174 serão, portanto, uma oportunidade inigualável de recuperar e de atrair investimentos para aquela microrregião, seja na agricultura,
pecuária e agroindústria, seja no ramo dos serviços a
elas associado, como é o caso do setor de insumos e
de maquinário agrícolas, entre outros.
Por isso o acesso rodoviário, via BR–174, é tão
estratégico para o Estado. Por isso há tanto a comemorar.
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Finalizando, Sr. Presidente, além de louvar a decisão do Executivo em compensar 20 anos de ausência
governamental na manutenção da rede rodoviária de
acesso a Rondônia, registro meu apelo pessoal em
favor de que o movimento de recuperação da infraestrutura de transporte, em nossa região, não ﬁque
restrito à BR–174. Rondônia possui vinte e dois mil e
quinhentos quilômetros de rodovias, dos quais apenas
mil e quatrocentos pavimentados; menos de 7% do
total, portanto. Nas próprias estradas da União, resta
por pavimentar cerca de 30% de seu traçado. Falta,
como se vê, muito a fazer.
Tenho conﬁança, entretanto, que, após um começo
hesitante no trato dos investimentos em infra-estrutura,
havido por força dos descaminhos da sua política econômica, o Governo Federal esteja voltando, por meio dos
projetos na área de energia e do programa emergencial
de recuperação de estradas, a tomar a dianteira políticoadministrativa; a encontrar rumo e direção.
Tenho conﬁança de que as notícias relativas à
BR–174 não serão as únicas que teremos a comemorar, junto às Srªs e aos Srs. Senadores, a bem dos
brasileiros. Estou certo de que haverá muito mais!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado!
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o
registro do artigo intitulado “Ainda é longo o caminho até
a igualdade de gênero”, publicado no jornal Valor Econômico em sua edição de 17 de abril do corrente.
O artigo comenta os resultados da sétima edição
da Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística divulgados na última semana. A pesquisa do IBGE mostra que as desigualdades
existentes entre homens e mulheres no mercado de
trabalho ainda são profundas. As mulheres têm muito
menos chances de ascensão na carreira do que os
homens, e os salários pagos às mulheres também são
inferiores àqueles pagos aos homens.
Segundo o artigo, “o Brasil ainda lida com uma
situação de profunda desigualdade, não apenas social,
mas também de gênero”.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o artigo
acima citado, pela sua importância, passe a integrar
os Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria, de autoria do jornalista
Kennedy Alencar, intitulada “Dilma amplia poder com
entrada de Mantega”.
A matéria, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo
em sua edição de 16 de abril do corrente, alerta para
a grave crise ﬁscal que está por vir. A Ministra Dilma
Rousseff está à frente de uma irresponsável manobra
do governo Lula para tentar parecer que cumpriu suas
promessas de campanha e ganhar pontos com o eleitor mais humilde. Além de aumentar suas despesas
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e gastar o que não pode, o governo está preparando
uma crise que o futuro presidente Geraldo Alckmin terá
que administrar. Isso é gravíssimo.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a matéria do jornalista Kennedy Alencar passe a integrar
os Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o ex-ministro da Cultura no governo Fernando Henrique Cardoso, Francisco Weffort, escreveu
artigo publicado na Folha de S.Paulo do último dia 20
de abril do corrente, intitulado “A democracia e seus
inimigos”, mostrando que o Presidente Lula está isolado no Planalto e que a única alternativa que lhe resta
é acreditar nele mesmo. “Resta-lhe algo mais depois
de desmontada a ‘quadrilha’ que o protegia? No que
ainda tem de governo, isso signiﬁca: aumentar gastos
para mostrar que tem poder; aumentar a propaganda
da sua imagem pessoal. As eleições vêm aí”.
Weffort destaca, também, a questão da democracia no País, aﬁrmando que as instituições da Repú-
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blica ainda funcionam, apesar do governo. “Se esse é
o governo ‘mais investigado da história da República’,
é porque a democracia tem sido capaz de superar as
manobras antidemocráticas do governo”.
Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado
seja considerado como parte integrante deste pronunciamento para que, assim, passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para
registrar o artigo intitulado “Entre riscos”, de autoria da
jornalista Miriam Leitão, publicado no jornal O Globo
de 26 de março do corrente.
No artigo, Miriam alerta sobre o futuro econômico de nosso País: “O risco ﬁscal começa a aumentar
perigosamente”. “Na economia, vive o risco de erosão
ﬁscal”. “Pior será lidar com o efeito de um retrocesso
ﬁscal”. A este cenário pessimista acrescenta o risco da
“erosão avassaladora da conﬁança do País em seus
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políticos”. É necessário que o governo seja ﬁrme e
responsável na condução dessa crise.
Sr. Presidente, solicito que o artigo seja considerado
como parte integrante deste pronunciamento para que, assim, passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
registrar a matéria intitulada “Ajuste ﬁscal: o que diz o
último capítulo?”, publicada pelo jornal Valor Econômico de 24 de abril deste ano.
A matéria demonstra que a história das inﬂações
elevadas também é acompanhada pela história dos desequilíbrios ﬁscais. A necessidade de se aplicar um rigoroso
ajuste ﬁscal e um maior controle dos gastos públicos, é
segundo o artigo o caminho mais seguro para o crescimento da economia aliado ao controle inﬂacionário.
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Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para requerer que a referida matéria seja considerada como
parte integrante deste pronunciamento para que, assim,
passe a integrar os Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOÃO BATISTA MOTTA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar a matéria intitulada “Governo quer alta de 5%
do PIB este ano”, publicada no jornal Valor Econômico
do dia 4 de abril do corrente.
A matéria destaca a mais nova mentira do governo Lula. Enquanto podia, não fez o Brasil crescer de
forma a acompanhar o crescimento mundial. Agora,
mais perto das eleições, e pretendendo a reeleição,
o governo muda de discurso. O Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando
Furlan tem novas metas e promete um aumento de 5%
no PIB nesses nove meses do ﬁnal de seu mandato.
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Algumas propostas do Ministro: “acelerar a política industrial, modernizar a lei cambial, estimular o
empreendedorismo, desonerar a produção”. Por que
não fez isso antes?
Por ﬁm, Sr. Presidente, requeiro que a referida
matéria passe a integrar este pronunciamento, a ﬁm
de que conste dos Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho à tribuna neste momento para
registrar a matéria intitulada “A metralhadora verbal
de Lula”, publicada pelo Correio Braziliense em sua
edição de 15 de abril do corrente.
A matéria destaca, em síntese, que o Partido dos
Trabalhadores corre sérios riscos com a aproximação
das eleições. Segundo a matéria, “o presidente-candidato precisará defender o governo e atacar a oposição.
E, assim, deverá improvisar. São justamente nesses
improvisos que Lula constrói frases complicadas”.
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O governo que se prepare: o risco dos improvisos
nos discursos do Presidente Lula é grande.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para registrar reportagem publicada na Folha de S.Paulo,
intitulada “Restauração do Alvorada acaba depois de
15 meses”, de 26 de março do corrente.
Depois de três anos de “marquetagens” sem limites, agora o Presidente Lula não disfarça mais. O
casal Lula e Marisa receberão 200 convidados no
Palácio da Alvorada para um evento de “término das
obras de restauração”. Seria cômico se não fosse gravíssimo. O Presidente Lula parece querer um dia de
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JK e, como não tem obras para inaugurar, inaugura
uma reforma.
Para concluir, Sr. Presidente, requeiro que a reportagem acima citada seja dada como lida e que seja
considerada como parte deste pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LUIZ PONTES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar a matéria intitulada “Lula afaga MST e cita ruralistas caloteiros”, publicada no jornal O Estado de
S. Paulo de 20 de abril do corrente.
A matéria ilustra bem a desarticulação do governo Lula: “Um dia depois de o Ministro da Agricultura
Roberto Rodrigues classiﬁcar de vandalismo as ações
dos sem-terra, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
fez agrados aos chamados movimentos sociais, cujo
grupo de maior destaque é o MST”. Como se não
bastasse, “Lula também estimulou os movimentos so-
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ciais a aproveitarem a oportunidade para fazer mais
reivindicações”.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Senado, requeiro que a matéria acima citada seja considerada como parte integrante deste pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Gastos do governo sobem 14,5% no 1º tri”, publicada no jornal Folha de S.
Paulo em sua edição de 26 de abril do corrente.
A matéria destaca que, segundo dados divulgados
pelo Tesouro Nacional, os gastos do Governo Federal
cresceram 14,5% nos três primeiros meses de 2006,
no ano eleitoral. Embora ainda não seja oﬁcial, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ser candidato
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à reeleição e aumento das despesas poderá ajudar no
seu desempenho eleitoral.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste
dos Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 57
minutos.)
(O.S.: 12609/2006)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO NA SESSÃO DO
DIA 04 DE MAIO DE 2006, QUE, RETIRADO
PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA SE
PUBLICA.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB
– AP) – Comunico aos Senadores inscritos que o
encerramento da sessão se dará após a fala desses
quatro oradores inscritos: Senadora Heloísa Helena,
Senador Arthur Virgílio, Senador Eduardo Suplicy e
Senador Gilvam Borges.
Vai inverter? Então, concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio. V. Exª dispõe de 5 minutos.
Prorrogo a sessão por mais 25 minutos.
V. Exª tem a palavra, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabo de apresentar à Comissão de Relações Exteriores requerimento
acrescentando o nome do Embaixador brasileiro em
La Paz Antonino Mena Gonçalves*, para prestar esclarecimentos aos Senadores sobre o que viu nesse
episódio do conﬁsco de bens brasileiros em La Paz.
Vou procurar ser telegráﬁco, para obedecer à
determinação da Mesa de falar em apenas 5 minutos.
Registro o ﬁm melancólico da Conferência de Iguazú.
O Presidente Lula se ampara em Chávez e em Néstor
Kirschner* – não sei para que os dois estarem lá –, e,
ao contrário de endurecer o seu diálogo político com a
Bolívia e defender o interesse brasileiro, o que é dever
dele, diz que vai ajudar a Bolívia, pensando ele que
ajudar a Bolívia é ajudar as trapalhadas do Presidente
Evo Morales. Não é.
O Líder, hoje, da América do Sul, por mais que
isso seja obscuro, é o Sr. Chávez. Quem reconhece
isso é a revista Time, que coloca Lula fora dos 100
mais relevantes personagens do mundo.
Mas vejo, Sr. Presidente, uma grande contradição entre o que anuncia o Presidente da Petrobras,
Dr. Gabrielli, que diz que vai endurecer, deixando de
investir na Bolívia até isso se resolver, e, desautorizando a Petrobrás, Lula diz que não, que vamos continuar investindo.
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Vou pedir a V. Exª que faça constar dos Anais da
Casa matéria da revista Veja on-line, em que o venezuelano Chávez mostra apoio total à Bolívia, diz que
é amigo de Lula, que pensa que existe amizade em
política externa. Não existe. Friamente, o que existe é
o interesse de cada nação. Cada um defenda o seu
com tranqüilidade, com luta, com força, com fé! Chávez joga o tempo inteiro para enfraquecer a liderança
de Lula, e Lula, tanto quanto no caso da corrupção,
parece que não sabe de nada.
Do mesmo jeito, peço que seja incluída nos Anais
matéria da Folha On-line, que diz: “Bolívia pede explicações ao Brasil sobre ingresso de policiais no país”.
A situação está mais quente.
Solicito ainda que conste dos Anais o inteiro teor
desse pronunciamento, Sr. Presidente, passo a resumir-lo para V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido conforme o Regimento, para que
essas matéria possam constar dos Anais.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado.
Quando o Presidente Lula fala em integração, é
de se perguntar: que integração ele quer?
À la Chávez?
Á la Morales?
À la Lula? Que integração é essa? Ele está perdendo o Uruguai no Mercosul.
Morales está arrogante, diz que a nacionalização é uma decisão soberana, mas, se ele não pagar
pelo que nacionalizou, aí é conﬁsco, é expropriação.
Todavia, se uma Corte como a de Haia for acionada,
vai ﬁcar bem patente algo simples: a Bolívia não tem
dinheiro para pagar a dinheirama toda que a Petrobras
investiu lá. Ele está excluindo a Bolívia do cenário internacional, marginalizando-a do mundo atual, porque
não há quem tenha coragem de investir num país que
mostra esse nível de insegurança em relação a cumprimento de contratos.
Vejo o Embaixador Rubens Ricupero, grande
homem público, brasileiro, indignado, chamando tudo
isso de despropósito. Mas não sei como o Presidente
Lula, tão vaidoso, tão cioso de uma suposta liderança
subcontinental, aceita esse papel subalterno em relação a Chávez.
Vejo que o correto é se trazer o Embaixador
Antonino Mena Gonçalves para cá, deixando lá um
encarregado de negócios ad interim. Não se mandaria para lá logo o novo Embaixador Frederico Araújo
– os dois são competentíssimos –, para mostrar ao
Governo boliviano a nossa insatisfação. Mais ainda:
jogar duramente, ameaçar com sanções econômicas,
ameaçar com a ida à Corte de Haia, a uma corte arbi-
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tral de Nova York, como sugerido pelo Presidente da
Petrobras, Dr. Gabrielli.
Sr. Presidente, eu gostaria de pedir ainda que a coluna, de hoje, de Miriam Leitão, intitulada “É o cúmulo”,
seja também inserida nos Anais, juntamente com esse
discurso e com a matéria do Caderno Econômico, de
Jander Ramon e Tânia Monteiro, que diz: “Ao chegar ao
encontro, Chávez fala sobre integração do continente”.
Encerro, dizendo que o noticiário on-line do jornal
El Clarín, de Buenos Aires, dá uma idéia da submissão
a que se prestou o Presidente Lula. Ele foi buscar lã
e saiu tosquiado. Esperava que Chávez para ali fosse como tutor da Bolívia, mas nada disso aconteceu.
Pensou que iria para aliviar tensões. Ao contrário, Lula
levou uma verdadeira pancada na moleira, tendo sido
obrigado a ouvir o venezuelano chamar a Petrobras
de chantagista. Foi o que ouviu do Sr. Chaves: que a
Petrobras era uma empresa chantagista.
Há um noticiário no jornal argentino que não deixa
dúvidas em relação a esse grande vexame internacio-
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nal do Presidente Lula. E peço também que vá para os
Anais da Casa. “No último momiento los presidentes
interrompieram o debate em la cupula del gas.” Os presidentes interromperam o debate na cúpula do gás. Um
ﬁm melancólico para tratativas que revelam a falta de
liderança e de comando de um Presidente que mostrou
que tem canela de vidro e queixo de vidro – já que falávamos de Popó há pouco –, para enfrentar uma crise
de grande monta. Amarelou, é a verdade. Não revelou a
segurança de que o Brasil careceria para olhar em Sua
Excelência a ﬁgura de um Presidente da República capaz
de mostrar que defende os interesses dos brasileiros.
Ele parece mais preocupado em, de maneira sindical,
justiﬁcar a Bolívia, ao invés de ﬁrmemente defender o
interesse do povo que o elegeu. É a poupança do povo
brasileiro que está enﬁada sem futuro na Bolívia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO NA SESSÃO DO
DIA 4 DE MAIO DE 2006, QUE, RETIRADO
PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA SE
PUBLICA.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para uma
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Marco Maciel, Srªs e Srs. Senadores, quero, antes de iniciar a comunicação inadiável
para a qual me inscrevi, parabenizar nosso Presidente,
Senador Renan Calheiros, que hoje preside o Brasil. Tenho certeza absoluta, como bem disse aqui o Senador
Antonio Carlos Magalhães, que o Brasil muito estaria a
lucrar se o Presidente Renan Calheiros pudesse ﬁcar
mais tempo à frente de nosso Executivo. Parabenizo
o Presidente Renan Calheiros e o Brasil.
Sr. Presidente, ontem, a nobre Senadora Ana Júlia
Carepa usou da tribuna para fazer um pronunciamento a respeito da Lei de Incentivos Fiscais do Estado

MAIO15055
2006

Sábado 6

do Pará, considerada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal. Eu estava ausente do plenário, e o
Líder Arthur Virgílio, em virtude de um telefonema meu,
disse à Senadora que eu hoje responderia ao pronunciamento dela. Eu mesmo disse à Senadora que hoje
responderia ao seu pronunciamento. E eu mesmo ﬁz
uma ligação para o gabinete dela pedindo que estivesse aqui presente para que pudéssemos esclarecer os
dois pontos da questão. Lamentavelmente a Senadora Ana Júlia teve que viajar para Belém, para o Pará,
e não pode estar aqui, mas, de qualquer maneira, eu
farei os comentários a respeito do pronunciamento de
S. Exª. E S. Exª disse aqui, com muita ênfase, que o
Governo do Estado do Pará teria sido incompetente
agido de má fé ou de forma irresponsável ao propor
à Assembléia Legislativa do Estada uma lei inconstitucional. Eu lamento a falta de conhecimento da Senadora nesse aspecto, mesmo porque não é da sua
atividade permanente a geração de emprego. A Sena-
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dora não deve ter gerado, ainda, nas suas atividades
nenhum emprego e não sabe que a lei encaminhada
à Assembléia Legislativa não é inconstitucional; ela
se torna ou se tornou inconstitucional, e como tal, foi
considerada pelo Supremo Tribunal Federal por não
ter sido referendada pelo Confaz, composto pelos secretários de fazenda de todos os Estados brasileiros.
Essas leis que incentivam a atração de investimento
para qualquer Estado brasileiro, não só no caso do
Pará, só se tornam constitucionais quando referendadas pelo Confaz. A aprovação, Presidente Marco Maciel – V. Exª tem conhecimento disso –, tem de ser por
unanimidade. Por causa da lamentável guerra ﬁscal,
não há consenso no Confaz para suas aprovações.
Então, todas as leis em vigor, não só as do Estado do
Pará, são inconstitucionais. O que é lastimável – e aí,
sim, é irresponsabilidade, é má-fé das parlamentares
do Pará, a Vereadora Suely Oliveira e a Deputada
Araceli Lemos, que entraram com a Adin para tornar
a lei inconstitucional. Elas têm de responder pela ação
que ﬁzeram já que colocaram em risco a produção de
centenas de empresas que foram incentivadas pela lei.
Mas disse ainda a Senadora, aqui, que o Governo do
Estado estava perdendo receita em função da lei, que
era incompetência do Governo. Não é não, Senadora
Ana Júlia! O Governo do Estado tem sido competente
e rigoroso na aplicação da lei, tanto é que já atraiu, ao
longo da sua existência, mais de R$6 bilhões de investimentos para o Pará, incentivando 167 empresas
e gerando mais de 150 mil empregos.
Senadora Ana Júlia, a isenção dada é sobre receita futura, são impostos que não existem no Estado,
que passarão a existir no futuro, e que o Governo do
Estado abre mão, a sociedade paraense abre mão,
para que possa, no futuro, ter aumento de arrecadação. Mesmo assim, com todos esses incentivos dados, a arrecadação própria do Pará tem crescido ao
longo desses dez anos, passando de R$40 milhões,
Senador Marco Maciel, quando o Governador Almir
Gabriel assumiu o Estado, em 1995, para a margem
de R$300 milhões por mês, em 2005. Portanto, houve
um aumento de mais de doze vezes, ou seja, houve
um incremento da receita do Estado de 1.200%, desde
a assunção do governo do PSDB até hoje.
Srªs e Srs. Senadores, a Senadora Ana Júlia Carepa sabe que o Estado do Pará, ao longo do mandato
do PSDB, ao longo desses 11 anos, triplicou o seu PIB,
passando de R$10 bilhões para R$30 bilhões.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Senador
Flexa Ribeiro, V. Exª me permite um aparte?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Concedo
um aparte ao Senador Leonel Pavan.
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O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador Flexa Ribeiro, vai acabar o tempo agora e, com certeza,
o Senador Marco Maciel...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE)
– Faço um apelo ao nobre Senador Leonel Pavan para
que o aparte seja breve, porque há lideres e outros
oradores inscritos.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Bem menos
que o tempo dos outros oradores, Sr. Presidente. Senador Flexa Ribeiro, ontem, a Senadora Júlia Carepa
estava equivocada. S. Exª sentiu isso, porque um Senador ou um Deputado deve defender o seu Estado, a
sua gente, a criação de empregos, a geração de renda.
O discurso de S. Exª foi totalmente equivocado. V. Exª
deu uma demonstração de amor ao Pará, até porque
Almir Gabriel foi um grande Senador e Simon Jatene
é um grande Governador. V. Exª, que aqui defende o
Pará, o Brasil, a geração de empregos e quer fazer
com que o Pará continue crescendo. V. Exª mostra, com
transparência, o que deseja para o seu Estado, inclusive convidou a Senadora para o debate. Porém, S. Exª
sentiu que cometeu um erro, que houve um equívoco
em seu pronunciamento. Certamente, S. Exª voltará
à tribuna para concordar com o que V. Exª está abordando. V. Exª dá uma demonstração de amor ao Pará,
pois realmente quer que as empresas produzam mais
emprego e renda para aquele importante Estado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço
ao nobre Senador Leonel Pavan o aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.
Sr. Presidente, Senador Tião Viana, a população do
meu Estado sabe, de forma clara e transparente, da verdade a respeito da Lei de Incentivos Fiscais no Pará.
A situação é lamentável. Ontem, houve uma audiência pública na Assembléia Legislativa do Estado do Pará
para discutir a Lei dos Incentivos Fiscais, mas a autora
da Adin, a Deputada Araceli, e também o PT, o PCdoB
e o P-SOL não compareceram à audiência pública para
debater com a sociedade organizada do Estado e com a
Assembléia Legislativa a questão que aﬂige o Pará. Repito:
a própria autora da Adin, que deveria ter ido à Assembléia
para discutir a questão, não compareceu ao debate.
Ao encerrar, agradeço ao povo do Pará, que realmente reconhece o trabalho do Governador Simão
Jatene para colocar o Estado no caminho do desenvolvimento, gerando emprego e renda. A própria Senadora
Ana Júlia reconheceu isso ontem, quando disse que o
Governador Simão Jatene está fazendo investimentos importantes na área da saúde, nos hospitais regionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente Tião Viana.

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 52ª LEGISLATURA
Bahia
PFL – Rodolpho Tourinho* S
PFL – Antonio Carlos Magalhães **
PFL – César Borges**

Rio Grande do Sul
PMDB – Pedro Simon*
BLOCO-PT – Paulo Paim**
PTB – Sérgio Zambiasi**

Amazonas
PMDB – Gilberto Mestrinho*
PSDB – Arthur Virgílio**
PDT – Jefferson Péres**

Rio de Janeiro
BLOCO-PT – Roberto Saturnino*
PRB – Marcelo Crivella**
PMDB – Sérgio Cabral**

Ceará
PSDB – Luiz Pontes*
BLOCO-PSB – Patrícia Saboya Gomes**
PSDB – Tasso Jereissati**

Paraná
PSDB – Alvaro Dias *
BLOCO-PT – Flávio Arns**
PDT – Osmar Dias**

Maranhão
PMDB – João Alberto Souza *
PFL – Edison Lobão**
PFL – Roseana Sarney **

Paraíba
PMDB – Ney Suassuna *
PFL – Efraim Morais**
PMDB – José Maranhão **

Acre
BLOCO-PT – Tião Viana*
PMDB – Geraldo Mesquita Júnior**
BLOCO-PT – Sibá Machado** S

Pará
PMDB – Luiz Otávio*
BLOCO-PT – Ana Júlia Carepa**
PSDB – Flexa Ribeiro** S

Espírito Santo
PSDB – João Batista Motta* S
PSDB – Marcos Guerra**S
BLOCO-PL – Magno Malta**

Mato Grosso do Sul
PSDB – Juvêncio da Fonseca*
PTB – Antônio João **S
PMDB – Ramez Tebet**

Pernambuco
PFL – José Jorge*
PFL – Marco Maciel**
PSDB – Sérgio Guerra**

Piauí
PMDB – Alberto Silva*
PFL – Heráclito Fortes**
PMDB – Mão Santa **

Distrito Federal
PTB – Valmir Amaral* S
PDT – Cristovam Buarque **
PFL – Paulo Octávio **

São Paulo
BLOCO-PT – Eduardo Suplicy*
BLOCO-PT – Aloizio Mercadante**
PFL – Romeu Tuma**

Rio Grande do Norte
PTB – Fernando Bezerra*
PMDB – Garibaldi Alves Filho**
PFL – José Agripino**

Tocantins
PSDB – Eduardo Siqueira Campos*

BLOCO-PL – João Ribeiro **
PC do B – Leomar Quintanilha**

Minas Gerais
Santa Catarina
BLOCO-PL – Aelton Freitas* S
PFL – Jorge Bornhausen *
PSDB – Eduardo Azeredo**
BLOCO-PT – Ideli Salvatti**
PMDB – Wellington Salgado de Oliveira** S PSDB – Leonel Pavan **

Amapá
PMDB – José Sarney *
PMDB – Gilvam Borges**
PSDB – Papaléo Paes**

Goiás
PMDB – Iris de Araújo* S
PFL – Demóstenes Torres **

Alagoas
P-SOL – Heloísa Helena*
PMDB – Renan Calheiros**

Rondônia
PMDB – Amir Lando*
BLOCO-PT – Fátima Cleide**

PSDB – Lúcia Vânia**

PSDB – João Tenório** S

PMDB – Valdir Raupp**

Mato Grosso
PSDB – Antero Paes de Barros *
PFL – Jonas Pinheiro **
BLOCO-PT – Serys Slhessarenko**
------------------------------------

Sergipe
Roraima
PFL – Maria do Carmo Alves *
PTB – Mozarildo Cavalcanti*
PMDB – Almeida Lima**
PDT – Augusto Botelho**
BLOCO-PSB – Antônio Carlos Valadares** PMDB – Romero Jucá**

Mandatos
*: Período 1999/2007 **: Período 2003/2011

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1)

Comissão Externa, composta de oito Senhores Senadores e Senhoras Senadoras, com a
finalidade de acompanhar as investigações sobre o assassinato da missionária norteamericana naturalizada brasileira Dorothy Stang, que vêm sendo desenvolvidas pela
Polícia Federal e pela Polícia Militar do Estado do Pará.
(Ato do Presidente nº 8, de 2005)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa – PT/ PA
Vice-Presidente: Senador Flexa Ribeiro – PSDB/PA
Relator: Demóstenes Torres – PFL/GO
Ana Júlia Carepa – PT/ PA
Eduardo Suplicy – PT/SP
Fátima Cleide – PT/RO
Flexa Ribeiro – PSDB/PA
Luiz Otávio – PMDB/PA
Demóstenes Torres – PFL/GO
Serys Slhessarenko – PT/MT
Sibá Machado – PT/AC

Prazo Final: 18.3.2005
Designação: 16.2.2005

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Luiz Otávio – PMDB
Vice-Presidente: Senador Romeu Tuma - PFL
TITULARES
César Borges – PFL
Edison Lobão – PFL
Jonas Pinheiro – PFL
Jorge Bornhausen – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
Romeu Tuma – PFL
Arthur Virgílio – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
Tasso Jereissati – PSDB
Ramez Tebet
Luiz Otávio
Garibaldi Alves Filho
Mão Santa
Sérgio Cabral
Gilberto Mestrinho
Valdir Raupp
José Maranhão
Aloizio Mercadante – PT
Ana Júlia Carepa – PT
Delcídio Amaral – PT
Eduardo Suplicy – PT
Fernando Bezerra – PTB
João Ribeiro - PL
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2)
Osmar Dias
(1)
(2)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. José Agripino – PFL
2. Antonio Carlos Magalhães – PFL
3. Heráclito Fortes – PFL
4. Demóstenes Torres – PFL
5. José Jorge – PFL
6. Roseana Sarney – PFL
7. João Batista Motta – PSDB
8. Alvaro Dias – PSDB
9. Leonel Pavan – PSDB
10. Flexa Ribeiro – PSDB
11. Teotonio Vilela Filho – PSDB
PMDB
1. Ney Suassuna
2. Romero Jucá
3. Wellington Salgado de Oliveira
4. Pedro Simon
5. Maguito Vilela
6. Gerson Camata
7. Almeida Lima
8. Gilvam Borges
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Ideli Salvatti – PT
2. Aelton Freitas – PL
3. Antônio Carlos Valadares – PSB
4. Roberto Saturnino – PT
5. Flávio Arns – PT
6. Sibá Machado – PT
7. Serys Slhessarenko – PT
PDT
1. Jefferson Péres

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005.

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
(9 titulares e 9 suplentes)
Presidente: Senador Garibaldi Alves Filho - PMDB
Vice-Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Heráclito Fortes – PFL
1. César Borges – PFL
José Jorge – PFL
2. Jonas Pinheiro – PFL (4)
Sérgio Guerra – PSDB
3. Arthur Virgílio – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
4. Lúcia Vânia – PSDB
PMDB
Mão Santa
1. Valdir Raupp
Garibaldi Alves Filho
2. (vago) (3)
(1)
Ney Suassuna
3. Serys Slhessarenko (1)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL)
Ana Júlia Carepa – PT
1. Delcídio Amaral – PT
Sibá Machado – PT
2. Roberto Saturnino – PT
PDT
(1)
(2)
(3)
(4)

Vaga decidida em comum acordo entre o PMDB e o Bloco de Apoio ao Governo.
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações.
O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Sala nº 19 – Ala Sen. Alexandre Costa.
Telefones: 3311-3255, 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho - PFL
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Rodolpho Tourinho - PFL
1. (vago)
Edison Lobão – PFL
2. Almeida Lima – PMDB (4)
Sérgio Guerra – PSDB
3. Eduardo Azeredo – PSDB
PMDB
Luiz Otávio
1. (vago) (3)
Sérgio Cabral
2. Gerson Camata
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL)
Ana Júlia Carepa – PT
1. Delcídio Amaral – PT
Aelton Freitas – PL
2. (vago) (1)
PDT
(vago)
1. (vago)
(1)
(2)
(3)
(4)

Vago, em virtude de o Senador Cristovam Buarque não mais pertencer à Comissão de Assuntos Econômicos.
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações.
O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS
(9 titulares e 9 suplentes)
Presidente: Senador César Borges - PFL
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB
Relator: Senador Ney Suassuna - PMDB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
César Borges – PFL
1. Jonas Pinheiro – PFL (3)
Paulo Octávio – PFL
2. José Jorge – PFL
Sérgio Guerra – PSDB
3. Lúcia Vânia - PSDB
PMDB
Ney Suassuna
1. Valdir Raupp
Pedro Simon
2. Gerson Camata
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Roberto Saturnino – PT
1. Eduardo Suplicy – PT
Fernando Bezerra – PTB
2. Aelton Freitas – PL
Delcídio Amaral – PT
3. Antônio Carlos Valadares – PTB
(2)
Mozarildo Cavalcanti – PTB
4. Patrícia Saboya Gomes – PSB
PDT
Obs: em 19.11.2003 a Subcomissão aprovou o Relatório Final, que será submetido à apreciação da
Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do art. 73, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal.
(1)
(2)
(3)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005.
O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Aelton Freitas - PL
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Edison Lobão – PFL
1. César Borges – PFL
Romeu Tuma – PFL
2. (vago) (2)
Sérgio Guerra – PSDB
3. Alvaro Dias – PSDB
PMDB
Romero Jucá
1. Ney Suassuna
Valdir Raupp
2. Maguito Vilela
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Aelton Freitas – PL
1. Ideli Salvatti – PT
Fernando Bezerra – PTB
2. Delcídio Amaral – PT
PDT
(vago)
1. (vago)
(1)
(2)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular.

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
(21 titulares e 21 suplentes)
Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB
(2)
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PSB
TITULARES
Marco Maciel – PFL
Jonas Pinheiro – PFL
Maria do Carmo Alves – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
Flexa Ribeiro – PSDB
Leonel Pavan – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
Reginaldo Duarte – PSDB
Ney Suassuna
Romero Jucá
Valdir Raupp
Mão Santa
Sérgio Cabral
(vago) (3)
Antônio Carlos Valadares – PSB
Flávio Arns – PT
Ideli Salvatti – PT
Marcelo Crivella – PMR (4)
Paulo Paim – PT
(2)
Patrícia Saboya Gomes – PSB
Augusto Botelho
(1)
(2)
(3)
(4)

SUPLENTES

Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Heráclito Fortes – PFL
2. José Jorge – PFL
3. Demóstenes Torres – PFL
4. Romeu Tuma – PFL
5. Eduardo Azeredo – PSDB
6. Papaléo Paes
7. Teotonio Vilela Filho – PSDB
8. Sérgio Guerra – PSDB
PMDB
1. Wellington Salgado de Oliveira
2. Ramez Tebet
3.José Maranhão
4. Pedro Simon
5. Maguito Vilela
6. Gerson Camata
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Delcídio Amaral – PT
2. Magno Malta – PL
3. Eduardo Suplicy – PT
4. Fátima Cleide – PT
5. Mozarildo Cavalcanti – PTB
6. (vago) (5)
PDT
1. Cristovam Buarque

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005.
O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.

(5)

O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal
Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: Quintas – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Paim - PT
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella – PMR (2)
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Lúcia Vânia – PSDB
1. Leonel Pavan - PSDB
PMDB
Mão Santa
1. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Marcelo Crivella – PMR (2)
1. (vago) (3)
Paulo Paim - PT
2. Flávio Arns – PT
PDT
Augusto Botelho
1. (vago)
(1)
(2)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.

(3)

O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal
Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA SAÚDE
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador Papaléo Paes - PSDB
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho - PDT
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Eduardo Azeredo – PSDB
1. Flexa Ribeiro - PSDB
2. Romeu Tuma - PFL
PMDB
Papaléo Paes (3)
1. (vago) (2)
Mão Santa
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Flávio Arns – PT
1. Paulo Paim - PT
PDT
Augusto Botelho
(1)
(2)
(3)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular.
O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB
Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT
Relator:
TITULARES
Eduardo Azeredo – PSDB
(vago) (4)
Papaléo Paes (3)
Flávio Arns – PT
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Lúcia Vânia – PSDB
2. Demóstenes Torres – PFL
PMDB
1. Mão Santa
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Paulo Paim – PT
PDT
1. Augusto Botelho

(1)
(2)
(3)
(4)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005.
O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005
O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular.

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL
Vice-Presidente: (vago) (2)
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Antonio Carlos Magalhães – PFL
1. Romeu Tuma – PFL
César Borges – PFL
2. Maria do Carmo Alves – PFL
Demóstenes Torres – PFL
3. José Agripino – PFL
Edison Lobão – PFL
4. Jorge Bornhausen – PFL
José Jorge – PFL
5. Rodolpho Tourinho – PFL
João Batista Motta - PSDB
6. Tasso Jereissati – PSDB
Alvaro Dias – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
Arthur Virgílio – PSDB
8. Leonel Pavan – PSDB
Juvêncio da Fonseca – PSDB (4)
9. Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (6) (cedida pelo
PSDB)
PMDB
Ramez Tebet
1. Luiz Otávio
Ney Suassuna
2. Gilvam Borges
José Maranhão
3. Sérgio Cabral
Romero Jucá
4. Almeida Lima
Amir Lando
5. Leomar Quintanilha – PC do B (5) (cedida pelo PMDB)
Pedro Simon
6. Garibaldi Alves Filho
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Aloizio Mercadante – PT
1. Delcídio Amaral – PT
Eduardo Suplicy – PT
2. Paulo Paim – PT
Fernando Bezerra – PTB
3. Sérgio Zambiasi – PTB
Magno Malta – PL
4. Patrícia Saboya Gomes - PSB
Ideli Salvatti – PT
5. Sibá Machado – PT
Antônio Carlos Valadares – PSB
6. Mozarildo Cavalcanti – PTB
Serys Slhessarenko – PT
7. Marcelo Crivella – PMR (3)
PDT
Jefferson Péres
1. Osmar Dias
(1)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.

(2)

O Senador Maguito Vilela encontrava-se licenciado do cargo durante o período de 17.8.2005 a 13.1.2006, tendo sido substituído pelo Senador Romero
Jucá. O Senador retornou ao exercício do cargo em 16.12.2005.
(3)
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.
(4)
(5)
(6)

O Senador Juvêncio da Fonseca comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 30.9.2005.
O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B.
O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL.

Secretária: Gildete Leite de Melo
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DO SENADO EM
CASOS QUE ENVOLVAM A IMAGEM E AS PRERROGATIVAS DOS PARLAMENTARES E DA
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR
(5 membros)

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator: Geral:
TITULARES
Demóstenes Torres – PFL
César Borges – PFL
Tasso Jereissati – PSDB
Pedro Simon
Garibaldi Alves Filho
Serys Slhessarenko – PT
(vago)
(vago)
(1)

SUPLENTES

Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. (vago)
2. (vago)
3. Leonel Pavan – PSDB
PMDB
1. (vago)
2. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Sibá Machado – PT
2. Fernando Bezerra – PTB
PDT
1. (vago)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.

Secretária: Gildete Leite de Melo
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Gerson Camata - PMDB
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Demóstenes Torres – PFL
1. Roseana Sarney – PFL
Jorge Bornhausen – PFL
2. Jonas Pinheiro – PFL
José Jorge – PFL
3. César Borges – PFL
Maria do Carmo Alves – PFL
4. Cristovam Buarque – PDT (8) (cedida pelo Bloco da Minoria)
Edison Lobão – PFL
5. Marco Maciel – PFL
Marcelo Crivella – PMR (5) (cedida pelo PFL) (1)
6. Romeu Tuma – PFL
Teotonio Vilela Filho – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (7) (cedida pelo PSDB)
8. Sérgio Guerra – PSDB
Leonel Pavan – PSDB
9. Lúcia Vânia – PSDB
Reginaldo Duarte – PSDB
10. Juvêncio da Fonseca – PSDB
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira
1. Amir Lando
Ney Suassuna
2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
3. Gilvam Borges
Gerson Camata
4. (vago) (4)
Sérgio Cabral
5. Mão Santa
José Maranhão
6. Luiz Otávio
7. Romero Jucá
Maguito Vilela
Gilberto Mestrinho
8. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL)
Aelton Freitas – PL
1. (vago) (6)
Paulo Paim – PT
2. Aloizio Mercadante – PT
Fátima Cleide – PT
3. Fernando Bezerra – PTB
Flávio Arns – PT
4. Delcídio Amaral – PT
Ideli Salvatti – PT
5. Antônio Carlos Valadares – PSB
Roberto Saturnino – PT
6. Magno Malta – PL
Mozarildo Cavalcanti – PTB
7. Patrícia Saboya Gomes – PSB (3)
Sérgio Zambiasi – PTB
8. João Ribeiro – PL
PDT
Augusto Botelho
1. (vago)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vaga cedida ao PDT, que por sua vez cedeu ao PL, nos termos do Ofício nº 027/05-GLPFL, de 03.03.2005.
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005.
O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.

(6)

O Senador Paulo Paim passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do Ofício nº
273/2005-GLDPT, de 19.10.2005.
(7)
O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL.
(8)

O Senador Cristovam Buarque ocupa vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da Minoria à Bancada do PDT, nos termos do Ofício nº 100/05-GLPDT, de
9.10.2005.

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3498 Fax: 3311-3121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
(12 titulares e 12 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB
Vice-Presidente: Demóstenes Torres – PFL
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Demóstenes Torres – PFL
1. Maria do Carmo Alves - PFL
Marcelo Crivella – PMR (1) (5)
2. Romeu Tuma – PFL
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (2) (6)
3. Edison Lobão – PFL
Leonel Pavan - PSDB
4. Reginaldo Duarte - PSDB
PMDB
Sérgio Cabral
1. (vago) (4)
Valdir Raupp
2. Luiz Otávio
Wellington Salgado de Oliveira
3. (vago)
(vago) (7)
4. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL)
Roberto Saturnino – PT
1. Paulo Paim – PT
(vago)
2. Flávio Arns – PT
Aelton Freitas – PL
3. (vago)
Sérgio Zambiasi – PTB
4. (vago)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Vaga cedida pelo PFL
Vaga cedida pelo PSDB
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.
O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL.
A Senadora Íris de Araújo deixa o exercício do cargo em 15.12.2005 em virtude de reassunção do titular.

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
(9 titulares e 9 suplentes)
Presidente: Senador Flávio Arns - PT
Vice-Presidente: Senadora Lúcia Vânia - PSDB
TITULARES
Marco Maciel – PFL
(vago) (3)
Lúcia Vânia – PSDB
Gerson Camata
Wellington Salgado de Oliveira
Valdir Raupp
Roberto Saturnino – PT
Flávio Arns – PT
Delcídio Amaral – PT
(1)
(2)
(3)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Reginaldo Duarte – PSDB
2. Augusto Botelho – PDT (cedida pelo PFL)
3. Eduardo Azeredo – PSDB
PMDB
1. Gilberto Mestrinho
2. (vago) (2)
3. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Mozarildo Cavalcanti – PTB
2. Antônio Carlos Valadares – PSB
3. Aelton Freitas – PL

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular.
O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular.

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
(7 titulares e 7 suplentes)
4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
(7 titulares e 7 suplentes)

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE - CMA
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B (4)
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (2)
TITULARES
Heráclito Fortes – PFL
César Borges – PFL
Jonas Pinheiro – PFL (2)
Teotonio Vilela Filho - PSDB
Arthur Virgílio – PSDB
Flexa Ribeiro – PSDB
Gilvam Borges
Luiz Otávio
Gerson Camata
Valdir Raupp
Leomar Quintanilha – PC do B (4)
Aelton Freitas – PL
Ana Júlia Carepa – PT
Sibá Machado – PT
João Ribeiro - PL
Serys Slhessarenko – PT
Augusto Botelho
(1)
(2)
(3)
(4)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Jorge Bornhausen – PFL
2. José Jorge – PFL
3. Roseana Sarney – PFL
4. Almeida Lima – PMDB (3)
5. Leonel Pavan – PSDB
6. Alvaro Dias – PSDB
PMDB
1. Ney Suassuna
2. Romero Jucá
3. Sérgio Cabral
4. Amir Lando
5. Mão Santa
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Mozarildo Cavalcanti – PTB
2. Fátima Cleide – PT
3. Antônio Carlos Valadares – PSB
4. Ideli Salvatti – PT
5. Flávio Arns – PT
PDT
1. Osmar Dias

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005.
O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005
O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B.

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral – PTB (1)
TITULARES
(vago)
Leonel Pavan – PSDB
Valmir Amaral - PTB (1)
Ana Júlia Carepa – PT
Delcídio Amaral – PT

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. (vago)
2. (vago)
PMDB
1. Romero Jucá
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL)
1. Aelton Freitas – PL
2. (vago)
PDT

(1)

O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se
ao PTB, em 30.09.2005.
(2)
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A ACOMPANHAR O PROSSEGUIMENTO DAS
INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO QUE DIZ RESPEITO À
DENOMINADA “OPERAÇÃO POROROCA”
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT
Vice-Presidente: Senador César Borges - PFL
Relator: Senador João Alberto Souza - PMDB
TITULARES
(vago)
Leonel Pavan – PSDB
(vago)
Ana Júlia Carepa – PT
Aelton Freitas – PL
(vago)
(1)
(2)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. (vago)
2. João Ribeiro - PL (1)
PMDB
1. Luiz Otávio
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL)
1. Ideli Salvatti – PT
2. (vago)
PDT
1. (vago)

O Senador João Ribeiro desfiliou-se do PFL e filiou-se ao PL, conforme comunicação de 29.03.2005
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Cristovam Buarque - PDT
Vice-Presidente: Senador Paulo Paim - PT
TITULARES
Edison Lobão – PFL
(vago) (6)
Jorge Bornhausen – PFL
José Agripino – PFL
Romeu Tuma – PFL
Juvêncio da Fonseca – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
Reginaldo Duarte – PSDB
Leomar Quintanilha – PC do B (5)
Maguito Vilela
José Maranhão
Sérgio Cabral
Garibaldi Alves Filho
Flávio Arns – PT
Fátima Cleide – PT
Ana Júlia Carepa - PT
Marcelo Crivella – PMR (4)
Paulo Paim – PT
Cristovam Buarque
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Antonio Carlos Magalhães – PFL
2. Demóstenes Torres – PFL
3. Heráclito Fortes – PFL
4. (vago)
5. Maria do Carmo Alves – PFL
6. Arthur Virgílio – PSDB
7. Alvaro Dias – PSDB
8. Flexa Ribeiro – PSDB
PMDB
1. Luiz Otávio
2. (vago) (7)
3. Mão Santa
4. (vago) (2)
5. Valdir Raupp
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Magno Malta - PL
2. Sibá Machado – PT
3. Antônio Carlos Valadares – PSB
4. Mozarildo Cavalcanti – PTB
5. Aelton Freitas – PL
PDT
1. Osmar Dias

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.
O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B.
O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular.
O Senador Maguito Vilela passou a ocupar vaga de titular em 18/01/2006, nos termos do Of. GLPMDB nº 12/2005, da Liderança do PMDB.

Secretário: Altair Gonçalves Soares
Reuniões: Terças – Feiras às 12:00 horas – Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646
E – Mail: altairgs@senado.gov.br

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA IGUALDADE RACIAL E INCLUSÃO - IRI
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Paim - PT
Vice-Presidente: Senador Mão Santa - PMDB
TITULARES
Romeu Tuma – PFL
Reginaldo Duarte – PSDB
(vago)
Leomar Quintanilha – PC do B (4)
Mão Santa
Paulo Paim – PT
Mozarildo Cavalcanti – PTB
(1)
(2)
(3)
(4)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Heráclito Fortes – PFL
2. Alvaro Dias – PSDB
3. (vago)
PMDB
1. Luiz Otávio
2. José Maranhão
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Cristovam Buarque – PDT (2)
2. Marcelo Crivella – PMR (3)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.
O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B.

Secretário: Altair Gonçalves Soares
Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646
E – Mail: altairgs@senado.gov.br

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO - IDO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B
TITULARES
Romeu Tuma – PFL
Lúcia Vânia – PSDB
(vago)
Leomar Quintanilha – PC do B (3)
Sérgio Cabral
Aelton Freitas – PL
Flávio Arns – PT
(1)
(2)
(3)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Maria do Carmo Alves – PFL
2. Sérgio Guerra – PSDB
3. (vago)
PMDB
1. (vago) (2)
2. Valdir Raupp
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. (vago)
2. Paulo Paim – PT

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular.
O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B.

Secretário: Altair Gonçalves Soares
Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646
E – Mail: altairgs@senado.gov.br

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Roberto Saturnino - PT
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB
TITULARES
Heráclito Fortes – PFL
José Jorge – PFL
José Agripino – PFL
Marco Maciel – PFL
Romeu Tuma – PFL
Alvaro Dias – PSDB
Arthur Virgílio – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
Ney Suassuna
Pedro Simon
Mão Santa
Wellington Salgado de Oliveira
Gerson Camata
Serys Slhessarenko – PT
Eduardo Suplicy – PT
Mozarildo Cavalcanti – PTB
Roberto Saturnino – PT
Sérgio Zambiasi – PTB
Jefferson Péres
(1)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. César Borges – PFL
2. Edison Lobão – PFL
3. Maria do Carmo Alves – PFL
4. Rodolpho Tourinho – PFL
5. Roseana Sarney – PFL
6. Tasso Jereissati – PSDB
7. Lúcia Vânia – PSDB
8. Flexa Ribeiro – PSDB
PMDB
1. Ramez Tebet
2. Valdir Raupp
3. Romero Jucá
4. (vago) (4)
5. (vago) (1)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL)
1. Marcelo Crivella – PMR (5)
2. (vago) (6)
3. Aelton Freitas – PL
4. Ana Julia Carepa – PT
5. Fernando Bezerra – PTB
PDT
1. Osmar Dias

O Senador Mário Calixto deixa o exercício do cargo em 22.03.2005 em virtude de reassunção do titular.
(2)

O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se
ao PTB, em 30.09.2005.
(3)
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
(4)
(5)

O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.

(6)

A Senadora Serys Slhessarenko passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do
Ofício nº 274/2005-GLDPT, de 19.10.2005.

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS
CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Heráclito Fortes – PFL
1. César Borges – PFL
Eduardo Azeredo – PSDB
2. Alvaro Dias – PSDB
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira
1. João Batista Motta (2)
Mão Santa
2. Gerson Camata
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Roberto Saturnino – PT
1. Sérgio Zambiasi – PTB
Marcelo Crivella – PMR (3)
2. Aelton Freitas – PL
PDT
Jefferson Péres
1. Osmar Dias
(1)
(2)
(3)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador João Batista Motta passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 31.8.2005
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Romeu Tuma - PFL
1. Marco Maciel - PFL
Arthur Virgílio – PSDB
2. Flexa Ribeiro - PSDB
PMDB
Valdir Raupp
1. Ney Suassuna
Pedro Simon
2. (vago) (2)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Ana Júlia Carepa -PT
1. Cristovam Buarque – PDT (3)
Mozarildo Cavalcanti – PTB
2. Aelton Freitas - PL
PDT
Jefferson Péres
1. Osmar Dias
(1)
(2)
(3)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005.
O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005.

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB
TITULARES
Heráclito Fortes – PFL
Demóstenes Torres – PFL
José Jorge – PFL
Marco Maciel – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
Leonel Pavan – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
Juvêncio da Fonseca – PSDB
Teotonio Vilela Filho – PSDB
Gerson Camata
Alberto Silva
Valdir Raupp
Ney Suassuna
Gilberto Mestrinho
Mão Santa
Delcídio Amaral – PT
Magno Malta – PL
Roberto Saturnino – PT
Sérgio Zambiasi – PTB
Serys Slhessarenko – PT
Sibá Machado – PT
Aelton Freitas – PL
Cristovam Buarque
(1)
(2)
(8)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Antonio Carlos Magalhães – PFL
2. César Borges – PFL
3. Jonas Pinheiro – PFL
4. Jorge Bornhausen – PFL
5. Maria do Carmo Alves – PFL
6. Flexa Ribeiro – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
8. Papaléo Paes – PSDB
9. Arthur Virgílio – PSDB
PMDB
1. Romero Jucá
2. Luiz Otávio
3. Pedro Simon
4. Maguito Vilela
5. Wellington Salgado
6. Valmir Amaral - PTB(3)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. (vago) (2)
2. Paulo Paim – PT
3. Fernando Bezerra – PTB
4. Fátima Cleide – PT
5. Mozarildo Cavalcanti – PTB
6. Flávio Arns – PT
7. João Ribeiro - PL
PDT
1. Augusto Botelho

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Roberto Saturnino passou a integrar a Comissão como titular, em vaga existente, nos termos do Ofício nº 327/2005 de 15.12.2005.
Vaga cedida pelo PMDB ao Senador Valmir Amaral, nos termos do Ofício nº 24/06-GLPMDB, de 31.1.2006.

Secretária: Dulcídia Ramos Calhao
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3311-4607 Fax: 3311-3286
E – Mail: scomci@senado.gov.br

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente: Senador Tasso Jereissati - PSDB
Vice-Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Antonio Carlos Magalhães – PFL
1. Demóstenes Torres – PFL
César Borges – PFL
2. Jonas Pinheiro – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
3. Roseana Sarney – PFL
Leonel Pavan – PSDB
4. Eduardo Azeredo – PSDB
Tasso Jereissati – PSDB
5. Lúcia Vânia – PSDB
Teotonio Vilela Filho – PSDB
6. Sérgio Guerra – PSDB
PMDB
Gilberto Mestrinho
1. Ney Suassuna
Sérgio Cabral
2. Valdir Raupp
Garibaldi Alves Filho
3. Luiz Otávio
José Maranhão
4. Mão Santa
Maguito Vilela
5. Romero Jucá
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Ana Júlia Carepa – PT
1. (vago) (3)
Fátima Cleide – PT
2. Delcídio Amaral – PT
Fernando Bezerra – PTB
3. Sibá Machado – PT
Mozarildo Cavalcanti – PTB
4. Sérgio Zambiasi – PTB
(2)
Patrícia Saboya Gomes – PSB
5. Aelton Freitas – PL
PDT
Jefferson Péres
1. Augusto Botelho
(1)
(2)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005.

(3)

O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal
Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005

Secretário: Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: Quartas – Feiras às 14 horas
Telefone: 3311-4282 Fax: 3311-1627
E – Mail: scomcdr@senado.gov.br

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Guerra - PSDB
Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT
TITULARES
Lúcia Vânia – PSDB
Flexa Ribeiro – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
Jonas Pinheiro – PFL
Demóstenes Torres – PFL
Heráclito Fortes – PFL
Ramez Tebet
Pedro Simon
Leomar Quintanilha – PC do B (4)
Gerson Camata
Maguito Vilela
Flávio Arns – PT
Aelton Freitas – PL
Sibá Machado – PT
Ana Júlia Carepa – PT
João Ribeiro - PL
Osmar Dias
(1)
(3)
(4)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Reginaldo Duarte – PSDB
2. Alvaro Dias – PSDB
3. Leonel Pavan – PSDB
4. Edison Lobão – PFL
5. Roseana Sarney – PFL
6. Rodolpho Tourinho – PFL
PMDB
1. Wellington Salgado de Oliveira
2. Romero Jucá
3. Amir Lando
4. Mão Santa
5. Valdir Raupp
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Serys Slhessarenko – PT
2. Delcídio Amaral – PT
3. Magno Malta – PL
4. Sérgio Zambiasi – PTB
5. Marcelo Crivella – PMR (3)
PDT
1. Cristovam Buarque

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.
O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B.

Secretário: Marcello Varella
Reuniões: Quintas – Feiras às 12 horas –
Telefone: 3311-3506 Fax:
E – Mail: marcello@senado.gov.br

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20/93)

COMPOSIÇÃO
(Eleita na Sessão do Senado Federal de 23/11/2005)
1ª Eleição Geral: 19.04.1995
2ª Eleição Geral: 30.06.1999
3ª Eleição Geral: 27.06.2001

4ª Eleição Geral: 13.03.2003
5ª Eleição Geral: 23.11.2005

Presidente: Senador João Alberto Souza1
Vice-Presidente: Senador Demóstenes Torres1
BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB)
Titulares
UF Ramal
Suplentes
Demóstenes Torres (PFL)
GO 2091
1. Jonas Pinheiro2 (PFL)
Sérgio Guerra (PSDB)
PE
2382
2. César Borges (PFL)
Heráclito Fortes (PFL)
PI
2131
3. Mª do Carmo Alves(PFL)
Juvêncio da Fonseca2 (PSDB) MS 1128
4. Leonel Pavan2 (PSDB)
Paulo Octávio (PFL)
DF
2011
5. Teotonio Vilela Filho

UF
MT
BA
SE
SC
AL

Ramal
2271
2212
1306
4041
4093

(PSDB)

Antero Paes de Barros(PSDB)

MT

4061

6. Arthur Virgílio (PSDB)
AM
1413
PMDB
Ney Suassuna
PB
4345
1. (Vago)³
João Alberto Souza
MA 1415
2. Alberto Silva
PI
3055
Ramez Tebet
MS 2222
3. Valdir Raupp
RO
2252
Luiz Otávio
PA
3050
4. Gilvam Borges2
AP
1717
BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB)
Sibá Machado (PT)
AC 2184
2291
1. Serys Slhessarenko2 (PT) MT
Ana Júlia Carepa (PT)
PA
2104
2. (Vago)
Fátima Cleide (PT)
RO 2391
3. (Vago)
PDT
Jefferson Péres
AM 2063
1. Augusto Botelho
RR
2041
PTB
Mozarildo Cavalcanti
RR 4078
1. Valmir Amaral
DF
1961
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Romeu Tuma (PFL/SP)
2051
(Atualizada em 3.5.2006)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 3311-4561 e 3311-5258
sscop@senado.gov.br; www.senado.gov.br/etica

1

Eleito em 13.12.2005, na 1ª Reunião, de 2005, do Conselho de Ética.
Eleito na Sessão do SF do dia 18.4.2006.
³ Vaga ocupada pelo Senador Gerson Camata (PMDB/ES) até 3.5.2006, licenciado de acordo com Of. GSGC –
100/2006, de 3.5.2006, lido em Plenário nesse mesmo dia.
2

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)

COMPOSIÇÃO 1
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

Corregedor
2

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

1º Corregedor Substituto

Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

2º Corregedor Substituto

Senador Teotonio Vilela Filho (PSDB-AL)

3º Corregedor Substituto
Composição atualizada em 14.09.2005

Notas:
1
Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93.
2
Afastado em decorrência da posse como Ministro de Estado das Comunicações em 8.7.2005.
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259
sscop@senado.gov.br

PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
1ª Designação: 16.11.1995
2ª Designação: 30.06.1999
3ª Designação: 27.06.2001
4ª Designação 25.09.2003
5ª Designação 22.03.2005
6ª Designação 20.04.2005
7ª Designação 16.05.2005
8ª Designação 16.05.2005

COMPOSIÇÃO
Ramez Tebet (PMDB-MS)
Demóstenes Torres (PFL-GO)
Alvaro Dias (PSDB-PR)
Fátima Cleide (PT-RO)
Amir Lando (PMDB-RO)

PMDB e Bloco de Apoio ao Governo
Bloco Parlamentar da Minoria
Bloco Parlamentar da Minoria
Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259
sscop@senado.gov.br

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998,
aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001

COMPOSIÇÃO
1ª Designação Geral : 03.12.2001
2ª Designação Geral: 26.02.2003
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
Senador Papaléo Paes (AP) - PSDB
PFL
Senadora Roseana Sarney (MA)
PT
Senadora Serys Slhessarenko (MT)
PSDB
Senadora Lúcia Vânia (GO)
PDT
Senador Augusto Botelho (RR)
PTB
Senador Sérgio Zambiasi (RS)
PSB
Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) – PMDB
PL
Senador Magno Malta (ES)
PPS
Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – PSB
(Atualizada em 14.03.2006)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259
sscop@senado.gov.br
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