REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
ANO LX - Nº 165 - QUARTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2005 - BRASILIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL
Presidente
Renan Calheiros – PMDB – AL
1º Vice-Presidente
Tião Viana – PT – AC
2º Vice-Presidente
Antero Paes de Barros – PSDB – MT
1º Secretário
Efraim Morais – PFL – PB
2º Secretário
João Alberto Souza – PMDB – MA

3º Secretário
Paulo Octávio – PFL – DF
4º Secretário
Eduardo Siqueira Campos – PSDB – TO
Suplentes de Secretário
1ª Serys Slhessarenko – PT – MT
2º Papaléo Paes – PSDB – AP
3º Alvaro Dias – PSDB – PR
4º Aelton Freitas – PL – MG
LIDERANÇAS

LIDERANÇA DO PMDB E DA MAIORIA – 21
LÍDER
Ney Suassuna
Vice-Líderes
Garibaldi Alves Filho
(Vago)
Gilberto Mestrinho
(Vago)
Amir Lando
(Vago)
..........................................................................
LÍDER DO PMDB – 21
Ney Suassuna

VICE-LÍDERES
Sibá Machado – PT
Antônio Carlos Valadares – PSB
................................................................

LÍDER DO PT – 12
Delcídio Amaral
VICE-LÍDERES DO PT
Roberto Saturnino
Ana Júlia Carepa
Flávio Arns
Fátima Cleide

VICE-LÍDERES DO PMDB
(Vago)
(Vago)
Luiz Otávio
Gerson Camata
(Vago)
Wellington Salgado de Oliveira
Valdir Raupp

LÍDER DO PSB – 3
Antonio Carlos Valadares

LÍDER DO PTB – 4
Mozarildo Cavalcanti

VICE-LÍDER DO PSB
(Vago)

VICE-LÍDER DO PTB
Sérgio Zambiasi

LÍDER DO P-SOL – 2
Heloísa Helena

LÍDER DO PDT– 4
Osmar Dias

VICE-LÍDER DO P-SOL
Geraldo Mesquita Júnior

VICE-LÍDER DO PDT
(Vago)

LÍDER DO PL – 3
João Ribeiro
VICE-LÍDER DO PL
Aelton Freitas

LIDERANÇA PARLAMENTAR DA
MINORIA (PFL/PSDB) – 30

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO
(PT/PL/PSB) –18
LÍDER
Delcídio Amaral – PT

LÍDER
José Jorge – PFL

VICE-LÍDERES
Alvaro Dias – PSDB
Tasso Jereissati – PSDB
César Borges – PFL
Eduardo Azeredo – PSDB
Rodolpho Tourinho – PFL
Demóstenes Torres – PFL
...............................................................

LÍDER DO PFL – 15
José Agripino
VICE-LÍDERES DO PFL
Demóstenes Torres
César Borges
Rodolpho Tourinho
Maria do Carmo Alves
Romeu Tuma
(Vago)
LÍDER DO PSDB – 15
Arthur Virgílio
VICE-LÍDERES DO PSDB
Lúcia Vânia
Leonel Pavan
(Vago)
Flexa Ribeiro

LÍDER DO GOVERNO
Aloizio Mercadante – PT
VICE-LÍDERES DO GOVERNO
Romero Jucá – PMDB
Ideli Salvatti – PT
Garibaldi Alves Filho – PMDB
(Vago)
Fernando Bezerra – PTB
Patrícia Saboya Gomes – PSB

EXPEDIENTE
Agaciel da Silva Maia
Diretor-Geral do Senado Federal
Júlio Werner Pedrosa
Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações
José Farias Maranhão
Diretor da Subsecretaria Industrial

Raimundo Carreiro Silva
Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal
Ronald Cavalcante Gonçalves
Diretor da Subsecretaria de Ata
Denise Ortega de Baere
Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia

Impresso sob a responsabilidade da Presidência do Senado Federal. (Art. 48, nº 31, RISF) 5-10-2005

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.003, DE 2005

Aprova o ato que outorga permissão à Mata da Corda Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 915, de 5 de junho de 2002, que outorga permissão à Mata da Corda Comunicações Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Patos de Minas,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Senado Federal,
11 de outubro de 2005. – Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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de Amparo Social a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Anagé, Estado da
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Projeto de Decreto Legislativo nº 457, de
2005 (nº 1.709/2005, na Câmara dos Deputados),
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2005 (nº 1.720/2005, na Câmara dos Deputados),
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
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de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Tibagi
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(nº 1.738/2005, na Câmara dos Deputados), que
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2005 (nº 1.746/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Beneﬁcente de Lagoa dos Gatos a executar
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Projeto de Decreto Legislativo nº 466, de 2005
(nº 1.747/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Sambeneditense a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Benedito, Estado do
Ceará. ....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 467, de 2005
(nº 1.749/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Santa Cruz de Canoinhas a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Canoinhas, Estado de Santa Catarina. .................
Projeto de Decreto Legislativo nº 468, de 2005
(nº 1.750/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Novos Rumos para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barbosa, Estado de
São Paulo. .............................................................
2.2.4 – Comunicação da Presidência
Fixação do prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 448 a 468, de 2005, e abertura do prazo
de cinco dias úteis para recebimento de emendas,
perante a Comissão de Educação, que apreciará
as matérias em caráter terminativo. ......................
2.2.5 – Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado nº 354, de 2005, de
autoria do Senador Papaléo Paes, que dispõe sobre
a realização de exames periódicos em policiais civis e militares para detecção do uso de substâncias
psicoativas de uso proscrito no Brasil. ..................
2.2.6 – Leitura de requerimentos
Nº 1.129, de 2005, de autoria do Senador
Romeu Tuma, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 128 e 168, de 2005,
por versarem sobre a mesma matéria...................
Nº 1.130, de 2005, de autoria do Senador
Osmar Dias, solicitando a retirada, em caráter deﬁnitivo, da Proposta de Emenda à Constituição nº
41, de 2005, da qual é o primeiro signatário. ........
2.2.7 – Discursos do Expediente
SENADOR MARCO MACIEL – Análise da
verticalização das coligações eleitorais. Defesa da
aprovação, pela Câmara dos Deputados, de proposta de emenda à Constituição que põe ﬁm a essa
imposição nas coligações partidárias....................
2.2.8 – Comunicação da Presidência
Do Senador João Alberto Souza, referente ao
seu retorno às atividades parlamentares a partir do
dia 9 de outubro do corrente..................................
2.2.9 – Discursos do Expediente (Continuação)
SENADOR LEOMAR QUINTANILHA – Homenagem prestada hoje no Senado Federal aos
professores e às crianças. .....................................
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI, como
Líder – Protesto contra artigo do presidente da
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Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dom
Geraldo Majella Agnelo, publicado na Folha de S.
Paulo do último domingo, sobre os conﬂitos na reserva Raposa Serra do Sol....................................
SENADOR PAULO PAIM – Considerações
sobre a votação, na Câmara dos Deputados, da
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SENADOR ALVARO DIAS – Entrega de proposta técnica ao Presidente da Anvisa, por representantes do setor das farmácias magistrais, sobre
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moralidade pública e contra a corrupção...............
SENADOR JOSÉ JORGE – Considerações
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S.Paulo, intitulada “Governo emperrado”. .............
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Líder – Sugestão de lei com relação às regras de
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SENADOR FLEXA RIBEIRO, como Líder
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Professores............................................................
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aftosa em Mato Grosso do Sul. .............................
SENADOR TIÃO VIANA – Preocupação com
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ameaça afetar o Brasil. ..........................................
SENADOR EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
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respeito da administração do Governador do Tocantins, Marcelo Miranda.......................................
SENADOR EDISON LOBÃO – A questão da
Educação no Brasil................................................
SENADORA ÍRIS DE ARAÚJO – Análise das
mudanças a serem feitas no sistema partidário e
eleitoral do país. ....................................................
SENADORA IDELI SALVATTI, como Líder
– Comentários sobre a decisão da Ministra Ellen
Gracie, do STF, a respeito da quebra do sigilo envolvendo disco rígido apreendido no Banco Opportunity. .....................................................................
SENADOR JOSÉ AGRIPINO, como Líder
– Representação patrocinada pelo PFL junto ao
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2.3 – ORDEM DO DIA
Item 1 (Encontra-se sobrestando a pauta,
nos termos do § 6º do art. 62 da Constituição
Federal)
Projeto de Lei de Conversão nº 24, de 2005,
proveniente da Medida Provisória nº 253, de 2005,
que prorroga os prazos previstos nos arts. 30 e
32 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
Apreciação sobrestada por não haver acordo das
Lideranças. ............................................................
Item 2 (Encontra-se sobrestando a pauta)
Medida Provisória nº 254, de 2005, que revoga a Medida Provisória nº 249, de 4 de maio de
2005, que dispõe sobre a instituição de concurso
de prognóstico destinado ao desenvolvimento da
prática desportiva, a participação de entidades desportivas da modalidade futebol nesse concurso, e
o parcelamento de débitos tributários e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Apreciação sobrestada. ......................................
Item 3
Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2005
(proveniente da Medida Provisória nº 255, de 2005),
que prorroga o prazo para opção pelo regime de
Imposto de Renda Retido na Fonte de Pessoa Física dos participantes de planos de benefícios; altera
as Leis nºs 11.053, de 29 de dezembro de 2004, e
9.311, de 25 de outubro de 1996; e dá outras providências. Apreciação sobrestada. .....................
Item 4
Medida Provisória nº 256, de 2005, que abre
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios de
Minas e Energia e dos Transportes, no valor global
de quatrocentos e vinte e cinco milhões, novecentos
e cinqüenta mil, setecentos e trinta e quatro reais,
para os ﬁns que especiﬁca. Apreciação sobrestada. ......................................................................
Item 5
Medida Provisória nº 257, de 2005, que abre
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do
Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, e de Encargos Financeiros da União, no valor
global de um bilhão, duzentos e quatorze milhões
de reais, para os ﬁns que especiﬁca. Apreciação
sobrestada. ..........................................................
Item 6
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2005 (nº
4.776/2005, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre a gestão
de ﬂorestas públicas para a produção sustentável;
institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente,
o Serviço Florestal Brasileiro – SFB; cria o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF;
altera as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003,
5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12
de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de
1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de
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31 de dezembro de 1973; e dá outras providências.
Apreciação sobrestada. ......................................
Item 7
Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 2005 (nº
4.692/2004, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal Superior Eleitoral, que extingue e cria cargos e funções nos quadros de pessoal do Tribunal
Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Apreciação sobrestada. ...........................
Item 8
Proposta de Emenda à Constituição nº 87,
de 2003, tendo como primeira signatária a Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. (Dispõe
sobre a carreira dos servidores civis e militares do
ex-Território Federal de Rondônia). Apreciação
sobrestada. ..........................................................
Item 9
Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2004, tendo como primeiro signatário
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. (Dispõe sobre os processos em andamento de criação
de novos municípios). Apreciação sobrestada. ..
Item 10
Proposta de Emenda à Constituição nº 12,
de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador
Osmar Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para deﬁnir a competência da União
no ordenamento do Sistema Nacional de Meteorologia e Climatologia. Apreciação sobrestada......
Item 11
Proposta de Emenda à Constituição nº 59,
de 2004, tendo como primeiro signatário o Senador
Arthur Virgílio, que altera a denominação da Zona
Franca de Manaus para Pólo Industrial da Amazônia Brasileira. Apreciação sobrestada. ...............
Item 12
Projeto de Lei do Senado nº 162, de 2004Complementar, de autoria do Senador Augusto
Botelho, que dispõe sobre a atuação das Forças
Armadas e da Polícia Federal nas unidades de
conservação. Apreciação sobrestada. ................
Item 13
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
25, de 2004 (nº 4.891/99, na Casa de origem), que
altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que
“dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio e dá outras providências”, e
a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências”, para dispor sobre o segurado de sociedade conjugal ou de união estável
que exerce atividade contínua, sem ﬁns lucrativos,
no âmbito de sua própria residência. Apreciação
sobrestada. ..........................................................
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Item 14
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2004 (nº
6.101/2002, na Casa de origem), que acrescenta
parágrafo único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor, dispondo sobre o direito de
examinar o produto no ato da compra. Apreciação
sobrestada. ..........................................................
Item 15
Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº
6.999/2002, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a
criação de funções comissionadas no Quadro de
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região e dá outras providências. Apreciação sobrestada................................................................
Item 16
Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 2005
(nº 4.465/2001, na Casa de origem), que altera a
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973 (inclui
novo trecho na Relação Descritiva das rodovias
no Sistema Rodoviário Nacional). Apreciação
sobrestada. ........................................................
Item 17
Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2005
(nº 2.970/2000, na Casa de origem), que altera a
denominação do Porto de Séptica, no Estado do
Rio de Janeiro, para Porto de Itaguaí. Apreciação
sobrestada. ..........................................................
Item 18
Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2005 (nº
5.124/2001, na Casa de origem), que denomina
Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes o Hospital de Messejana, localizado em Fortaleza, Estado
do Ceará. Apreciação sobrestada. .....................
Item 19
Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 2005 (nº
2.354/2000, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que exclui uma fração
da área da Reserva Extrativista do rio Ouro Preto,
localizada nos municípios de Guajará-Mirim e Vila
Nova Mamoré, no Estado de Rondônia. Apreciação sobrestada. ...................................................
Item 20
Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2005 (nº
2.487/2003, na Casa de origem), que institui o dia
3 de dezembro como o Dia Nacional de Combate
à Pirataria e à Biopirataria. Apreciação sobrestada. ...................................................................
Item 21
Projeto de Decreto Legislativo nº 370, de 2005
(nº 1.377/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Isenção de Taxas
e Emolumentos Devidos à Emissão e Renovação
de Autorizações de Residência para os Cidadãos
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Brasília, em 30 de julho de 2002.
Apreciação sobrestada. ......................................
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Item 22
Requerimento nº 823, de 2005, do Senador Arthur Virgílio, solicitando seja concedido
Voto de Consternação ao Governo do Japão,
por intermédio de sua Embaixada em Brasília,
pela tragédia ocorrida há sessenta anos com o
lançamento de bombas atômicas em Hiroshima
e em Nagasaki, no Japão, ocasionando a morte
de centenas de milhares de pessoas. Apreciação
sobrestada. ......................................................
Item 23
Requerimento nº 933, de 2005, do Senador
Sérgio Cabral, solicitando seja concedido voto de
congratulações a Rádio Tupi, pelos seus 70 anos
de fundação. Apreciação sobrestada. ................
Item 24
Requerimento nº 943, de 2005, da Senadora
Ana Júlia Carepa, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 86, de 2004, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania. Apreciação sobrestada. ....................
2.3.1 – Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR RODOLPHO TOURINHO – Comentários sobre matéria publicada na imprensa,
intitulada “Lei do gás vai tirar poder da Petrobrás”..................................................................
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES,
como Líder – Participação de S.Exa. na reunião
da Comissão Especial que analisa a Proposta de
Emenda à Constituição nº 524, de 2002, que trata
da revitalização do Rio São Francisco...................
SENADOR DEMÓSTENES TORRES, como
Líder – Denúncia publicada na revista Veja contra
o irmão do presidente Lula, Sr. Vavá. ....................
SENADOR MAGNO MALTA – Reﬂexões sobre o referendo do desarmamento, no próximo dia
23 de outubro.........................................................
SENADORA HELOÍSA HELENA – Questionamentos sobre o Projeto do FUNDEB, que exclui
as crianças de zero a três anos.............................
SENADOR VALDIR RAUPP – Homenagem
às crianças e aos professores. ..............................
2.3.2 – Leitura de requerimento
Nº 1.131, de 2005, de autoria do Senador
Demóstenes Torres, solicitando licença para desempenhar missão no exterior, no período de 20 a
31 do corrente........................................................
2.3.3 – Comunicação da Presidência
Referente às inscrições que se encontram
abertas para a comemoração do “Dia do Aviador e
do Dia da Força Aérea Brasileira”, a ser realizada
na hora do expediente da sessão do dia 20 próximo, nos termos do Requerimento nº 979, de 2005,
do Senador Aelton Freitas e outros Senhores Senadores..................................................................
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Ata da 177ª Sessão Especial, em 11 de outubro de 2005
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência do Sr. Renan Calheiros
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 21 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar o Dia do Professor e o Dia da Criança, de acordo com o Requerimento nº 1.050, do nobre Senador
Aloizio Mercadante e outros Srs. Senadores.
Tenho a honra de convidar o Senador Aloizio
Mercadante, Presidente do Grupo Amigos da Unesco,
para compor a Mesa.
Tenho a honra também de convidar o nobre Senador José Jorge, Líder da Minoria, para compor a
Mesa.
Convido também para compor a Mesa o Dr. Jorge
Werthein, ex-representante da Unesco no Brasil; a Srª
Vanderci Antonia de Camargos, Secretária de Estado
de Educação do Governo do Distrito Federal; e o Sr.
Francisco das Chagas Fernandes, Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Senhoras e senhores representantes do corpo diplomático, senhoras e senhores que compõem
a Mesa, senhoras e senhores convidados, Exmª Srª
Emília Fernandes, Srs. e Srªs Senadores, é uma honra muito grande homenagear aqui uma das categorias
mais importantes, senão a mais importante, para a
formação de nossos cidadãos e de nosso País, a dos
professores, atendendo a requerimento de autoria do
nobre Senador Aloizio Mercadante, na oportunidade
em que lançamos o Manifesto dos Senadores pela
Educação, que convoca o País para uma educação
pública universal e de qualidade, iniciativa que, como
todos sabem, conta com o apoio, com o entusiasmo
da Unesco.
É uma honra e uma alegria também saudar as
nossas crianças pelo seu dia, apostando nelas nossos
sonhos, nosso futuro.
Infelizmente, o Brasil não pode comemorar o
Dia da Criança e o Dia do Professor como todos gostaríamos. Apesar dos inegáveis avanços das últimas
décadas, nossos indicadores sociais, principalmente
nas regiões mais pobres, ainda nos envergonham e

reforçam a dolorosa convicção de que vivemos em um
país profundamente injusto e desigual.
Opulência e miséria convivem de maneira vergonhosa no país. Enquanto uma pequena parte de nossas
crianças pode passar férias na Disney e têm acesso
a uma educação de primeiro mundo, 27,4 milhões de
nossos meninos e meninas crescem em famílias com
renda de meio salário mínimo ou menos por pessoa,
segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística).
A miséria é alimento da violência. Os números
de mortes violentas, principalmente por arma de fogo,
de crianças e adolescentes no Brasil são números de
um país em guerra. Basta dizer que cerca de 14 mil
crianças e adolescentes são assassinados a cada
ano no Brasil.
O trabalho infantil, também fruto da miséria, é
outra vergonha nacional. Os números do IBGE mostram que o total de crianças entre cinco e quinze anos
que trabalha caiu pela metade entre 1995 e 2003. Mas
essa ainda é a realidade de 2,7 milhões de meninos e
meninas no Brasil.
A exploração sexual é mais uma questão grave
que faz parte do dia-a-dia de milhares de crianças brasileiras. Somente entre maio de 2003 e abril de 2005,
a Secretaria Especial dos Direitos Humanos recebeu
9.500 denúncias.
Na área de saúde, comemoramos a redução das
taxas de mortalidade infantil nos últimos anos, mas lamentamos as desigualdades regionais e raciais, que
elevam consideravelmente a taxa de mortalidade entre
crianças negras e entre crianças nordestinas.
E mais: apesar de o Brasil ser apontado como
um modelo mundial de combate à Aids, não podemos
esquecer que 17,5 mil de nossas crianças e adolescentes estão infectados pelo vírus HIV.
Diante deste quadro de miséria e desigualdade,
precisamos, mais do que nunca, investir na educação.
Noventa e sete por cento de nossas crianças entre sete
e catorze anos estão matriculadas na escola, é verdade. Mas, segundo avaliações do próprio Ministério da
Educação, a qualidade de nosso ensino ainda deixa
muito, muito mesmo, a desejar.
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Setecentas e oitenta mil crianças que chegam
à quarta série do ensino fundamental não sabem ler
nem escrever. Calcula-se que mais de dois milhões de
crianças abandonem a escola anualmente antes do
ﬁm do ano letivo, ainda analfabetas. Sem contar que
apenas uma em cada dez crianças até seis anos tem
acesso à educação infantil.
Senhoras e senhores, a aposta em nossas crianças tem que começar pela redução da fome e da miséria. O Brasil precisa retomar o caminho do desenvolvimento econômico, gerar mais renda e mais emprego.
Mas, sem uma educação universalizada, de qualidade,
qualquer esforço no sentido do desenvolvimento terá
sido inútil. E uma educação de qualidade, todos sabemos, só será possível quando o professor for devidamente respeitado, quando ele tiver uma remuneração
digna e condições efetivas de trabalho.
E isso está longe de acontecer no Brasil de hoje.
É a vocação e o amor pela educação que sustentam,
bem sabemos, o trabalho de boa parte de nossos professores. Salários vergonhosos, muitas vezes, ausência
de programas de qualiﬁcação ou reciclagem proﬁssional, escolas sem a menor estrutura física, carência de
material didático, tudo isso faz parte da realidade de
nossos professores, especialmente nas regiões mais
pobres do País.
Não é à toa que hoje o número de jovens interessados em entrar na carreira docente é cada vez menor,
um quadro verdadeiramente assustador.
No âmbito do Congresso Nacional, a ampliação
do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério,
se faz urgente.
Precisamos acelerar a tramitação do Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que
vai atender não apenas o ensino fundamental, mas
também o infantil e o médio. Os cálculos oﬁciais indicam que, depois de quatro anos, o Fundeb poderia
resultar em R$50 milhões anuais, mais R$4 bilhões
por parte da União.
Mas isso evidentemente não basta.
Precisamos todos, Senadores, Deputados, autoridades do Poder Executivo e do Poder Judiciário, representantes da iniciativa privada, dos trabalhadores,
dos mais diversos movimentos da sociedade civil estar
atentos a todas as matérias que valorizem os nossos
professores, que sinalizem uma vida mais digna para
as nossas crianças.
Sem uma vida digna, sem uma educação digna,
sem o apoio do Estado, de nossas instituições, nossos
meninos não terão direito a um futuro. Mais do que isso,
não poderão construir o futuro de nosso País.
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A atual crise política – e tenho repetido isso muitas vezes – não pode nos desviar do nosso verdadeiro
foco: o desenvolvimento econômico sustentável, a redução das desigualdades e a Justiça social.
Só assim poderemos comemorar um Dia do Professor e um Dia da Criança em toda a sua plenitude.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, em nome de quem eu cumprimento
todos os membros da Mesa, em primeiro lugar, saúdo o Senador Aloizio Mercadante e o Senador José
Jorge não apenas por esta sessão, mas também pela
iniciativa que eles tomaram para elaborar o manifesto que tenta mostrar ao Brasil que os Senadores da
República estão sintonizados com a luta para situar
educação como elemento central das preocupações
brasileiras. Esta semana deveria ser chamada “A semana do futuro para o Brasil”, porque é a semana em
que coincidem o Dia do Professor e o Dia da Criança. Este casamento – professor e criança – permite a
construção e o nascimento do futuro.
Lamentavelmente, o que temos visto é que esses
dois pilares do futuro não têm, ao longo da história, recebido nem o apoio, nem a prioridade central da vida
pública brasileira. É neste sentido que nós temos que
agradecer – que não só passou, mas continua, aqui
– a ﬁgura do Jorge Werthein, um argentino que, por
intermédio da Unesco, vem aqui ao Brasil e nos desperta, nos incentiva e nos motiva para que coloquemos
a educação como o elemento central do seu futuro. E
educação signiﬁca criança mais professor.
Ontem mesmo, vendo no Jornal Nacional, um
quadro que eles vão apresentar nos próximos dias
sobre quatro países cujo êxito vem da Educação. Não
apenas alegrei-me de ver no Jornal Nacional esta
mostra que pode ajudar a despertar o Brasil para a
importância da Educação, e devo reconhecer, se não
estou enganado, que por trás daquilo há um pouco
da inﬂuência do Jorge Werthein nessa campanha que
ele fez aqui ao longo dos anos para que a educação
fosse um elemento central. E dessa promoção de debates, que ele fez aqui em torno desses países, cuja
situação há alguns anos não era diferente do Brasil.
Alguns estavam atrás do Brasil, como ontem vimos o
exemplo da Irlanda, país que nos anos 70 não fazia
diferença da situação brasileira no que se refere à alfabetização, educação das crianças, investimento em
ciência e tecnologia, e que hoje é um exemplo para o
mundo inteiro.
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Jorge Werthein não apenas promoveu e apoiou,
mas executou projetos que são exemplos para o país
que quiser fazer um gesto e um esforço na Educação.
E nenhum outro país mais do que o Brasil precisa fazer
esse exercício, esse gesto, esse movimento, porque
outros países não têm recursos para fazer isso, como
muitos dos países africanos; outros não precisam fazer
mais, porque já o ﬁzeram. O Brasil está entre aqueles
países que ainda não ﬁzeram e que têm os recursos
para fazê-lo: têm a necessidade e têm os recursos.
Precisamos despertar.
E uma manhã como esta – parabenizo o Sr.
Presidente e especialmente os dois Senadores que
o ladeiam, Aloizio Mercadante e José Jorge – serve
para fazer uma homenagem ao Jorge Werthein, que
foi um dos inspiradores do manifesto, mas, sobretudo,
a esses dois Senadores que agarraram a sugestão,
levaram adiante e conseguiram a assinatura de todos
os seus Pares.
Agora é hora de transformar sessões como esta
em manifesto, em realidade. Juntos, independentemente do Partido de cada um de nós, trabalharmos
para que os dois pilares do futuro sejam promovidos
e apoiados e que, dentro de mais alguns anos, professores e crianças, na semana delas, quando formos
fazer aqui referência a sua situação, não seja preciso
dados negativos, como ainda existem, e que o Presidente Renan Calheiros leu no seu discurso.
Parabéns, Senador Aloizio Mercadante; parabéns, Senador José Jorge; parabéns, Jorge Werthein;
parabéns a esta Casa, mas não esqueçamos que falta
muito a fazer, que o desaﬁo é grande e que nós temos
uma imensa responsabilidade de dar os passos necessários para que o Brasil solidiﬁque os dois pilares
do seu futuro: professores e crianças.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aloizio
Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Renan Calheiros, Sr. Senador José
Jorge, Embaixador Jorge Werthein, demais representantes da educação pública no País, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, convidados, representantes diplomáticos, esta é uma sessão muito especial, que, de um
lado, busca homenagear as crianças e os professores
no seu dia, e que são a dimensão mais importante de
um projeto de nação. Ao mesmo tempo, é uma sessão
muito especial porque, apesar de todas as diferenças
políticas, ideológicas, de disputas acirradas, que fazem
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parte, são da natureza mesmo do Parlamento, todos
os Senadores e Senadoras – todos – assinaram esse
manifesto que estamos divulgando nesta oportunidade ao País.
Portanto, eu me sinto muito honrado de poder
participar desta sessão e hoje subo à tribuna desta
Casa não como Senador, não como Líder do Governo.
Eu estou Senador, eu estou Líder do Governo, mas eu
sou um economista e professor.
Passei a maior parte da minha vida dentro das
salas de aula, primeiro, como estudante. Depois ﬁz
minha graduação na USP, mestrado e doutorado na
Unicamp, e depois comecei a minha carreira proﬁssional e prossegui durante 28 anos como professor universitário na Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo e na Unicamp.
Por isso, o que direi aqui não é um sentimento,
não são impressões moldadas às pressas. É muito mais
do que isso. É uma convicção de quem estabeleceu,
por décadas, intimidade e compromisso com os quadros negros, com o pó de giz, que sempre consumiu
a minha impressão digital e a minha garganta, com
debates, com o contraditório, com a pesquisa, com a
inovação, com os alunos, com os colegas professores,
com a educação de qualidade – o que, em última instância, todos procuramos hoje.
A infância, a adolescência e a juventude brasileiras, bem como a educação do nosso País, têm sido
objeto de muitas palavras. Rios de tinta já foram gastos com discussões de alta relevância. O Deputado
Rui Barbosa, homenageado com o seu busto neste
Plenário, elaborou pareceres lúcidos e ainda vivos
sobre a reforma Educacional do Império, que sequer
foram votados pelos seus pares à época. Ficaram, porém, para a História como marco de inspiração para
as gerações seguintes e para que o Poder Legislativo
nunca mais seja conhecido como aquele que relega
ao arquivo os assuntos educacionais.
O Senado Federal tem marcado a sua presença,
década após década, legislatura após legislatura. Na
impossibilidade de citar tantos vultos ilustres que ocuparam esta mesma tribuna numerosas vezes, bastaria
citar o nome de João Calmon, com quem tive a honra
de conviver como Senador da República, o chamado
Senador da Educação, que, ainda no regime militar,
conseguiu aprovar a Emenda Constitucional, estabelecendo um piso de recursos protegidos para o ensino. Com base nessa vinculação, ainda mais ousada
que a da Carta de 1946, estabeleceu-se o Fundef, e,
neste ano, foi proposto o Fundeb, que aprimora essa
forma de valorização dos professores do ensino fundamental e do ensino básico, incluindo também agora
a pré-escola, e que já está na Câmara dos Deputados,
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vindo para o Senado Federal, para análise, espero
que em breve.
Portanto, como o Poder Legislativo em geral, temos procurado redimir a injustiça praticada contra Rui
e o povo brasileiro. Em outros termos, temos passado
das palavras às ações, mas, ainda assim, as últimas
precisam ser mais substanciais que as primeiras. Por
isso, transformamos a educação em bandeira suprapartidária por intermédio de um amplo manifesto, que
considera o setor não um problema de governo, mas de
Estado; não um tema de curto prazo, mas de urgente,
médio e longo prazos; não como um setor mendicante
de verbas, mas como um setor capaz de devolver com
grande acréscimo tudo o que nele for investido.
A educação brasileira apresenta grandezas e misérias que os números têm traduzido reiteradamente.
Avançamos no rumo do acesso, do oferecimento de
vagas, o que é uma vitória. Mas que vagas são essas? Vagas desiguais, que realimentam disparidades
sociais e regionais em pleno estado democrático de
direito. Vagas muito vezes de má qualidade, que não
atendem nem às mínimas exigências de igualdade,
nem aos imperativos da cidadania e da competitividade internacional. Com isso, vamos empurrando os
problemas para a frente.
É verdade que o Governo tem colaborado para
mudar esse cenário. Hoje, uma das maiores contribuições à educação vem por meio do Bolsa Família. Com
ajuda permanente a cerca de 7,5 milhões de famílias
que estão abaixo da linha da pobreza, os recursos do
Bolsa Família estão contribuindo para manter alunos
nas escolas. É o que mostram os indicadores. Dos cerca
de 65% dos alunos beneﬁciados pelo Bolsa Família e
que já têm a freqüência escolar auferida, 97% freqüentam mais de 85% das aulas. E os que não freqüentam
estão permitindo às escolas identiﬁcarem a razão da
ausência. O Bolsa Família, assim, ajuda efetivamente
na permanência dos alunos – e, neste caso, os ﬁlhos
das camadas mais pobres da nossa sociedade. Da
mesma forma, o Prouni está abrindo mais de quatrocentas mil vagas nas universidades brasileiras para
alunos carentes.
Mas, entre tantas medidas necessárias, é preciso, acima de todas, valorizar o professor. O futuro do
ensino de qualidade está na qualidade do professor.
A mola propulsora da educação é o professor, a professora. Assim, temos, todos nós que estarmos assumindo este compromisso agora, que nos comprometer
com o investimento na formação, na motivação e na
remuneração do professor.
Se é verdade que a maioria dos professores são
abnegados e marcaram a vida de muitos de seus alunos, também é verdade um certo pacto da mediocridade
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na educação brasileira. Em muitos casos, enquanto o
Estado ﬁnge que paga, o professor ﬁnge que recebe
e que prepara as aulas, ﬁnge que faz a avaliação; o
aluno ﬁnge que estuda e que foi avaliado, mas nada
disso está acontecendo efetivamente em muitas salas de aula neste País. O que não é falso, porém, é o
axioma de que a qualidade do ensino é diretamente
proporcional à qualidade do professor.
Cerca de metade dos alunos da quarta série do
ensino fundamental têm graves diﬁculdades de leitura.
São alfabetizados? No sentido requerido para o seu
nível, não. Já os discentes da oitava série estão aparentemente alfabetizados, sabem em grande parte o que
foi estabelecido para a quarta série, mas não necessariamente para a série que cursam. E, por seu lado,
os alunos da terceira série do ensino médio em sua
maior parte alcançam o que as matrizes curriculares
prevêem para a oitava série, mas o seu desempenho
é insatisfatório em face das expectativas para o ano
de escolaridade em que se encontram matriculados.
E assim vamos mantendo as crianças e os adolescentes cada vez mais tempo na escola, para se educarem
e aprenderem, aparentemente, cada vez menos. É a
diluição do processo educativo, com evidentes custos
para as pessoas e para a coletividade. Se uma expressão pudesse sintetizar a problemática brasileira, esta
seria: educação de qualidade para todos.
Por isso, o manifesto suprapartidário ora apresentado se reveste da maior importância. Representa
uma união em torno de objetivos comuns, para que o
Brasil assuma os seus compromissos internacionais,
estabelecidos sobretudo no Marco de Ação de Dacar
e especialmente como país-membro e fundador da
Unesco.
Quero aqui destacar a participação que a Unesco
teve na construção dessa iniciativa. Nós tivemos várias
reuniões com o então representante da Unesco no Brasil, Embaixador Jorge Werthein. Foi o seu empenho e
a disposição dos Senadores da Oposição, da base do
Governo, das Lideranças desta Casa que permitiram
que construíssemos essa unidade política, que é um
fato, se não inédito, seguramente muito raro na vida
do Parlamento brasileiro.
Nós, os signatários deste documento, reconhecemos que, acima das divergências que nos separam na
pluralidade democrática, ergue-se o reconhecimento de
que o Brasil não pode esperar mais por essa educação
de qualidade. E, assim, ﬁrmamos o pacto de honra de
lhe dar conseqüência por meio de ações, nos limites
dos nossos mandatos.
Tal compromisso implica a luta por mais recursos para a educação e pelo melhor aproveitamento
deles. O valor mínimo anual por aluno, no Fundef, em
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numerosos casos, mostra o pauperismo da educação
brasileira. O México, no início deste ano, estabeleceu
por lei o mínimo de 8% do Produto Interno Bruto para
as despesas educacionais públicas. A Argentina encaminhou ao seu Poder Legislativo Federal proposta
no mesmo sentido. Entretanto, nosso Plano Nacional
de Educação, em 2001, teve vetado o aumento das
despesas educacionais públicas para 7% ao longo de
um decênio.
A escassez é evidente, mas de nada valerá o
incremento das verbas se não houver responsabilização dos sistemas de ensino, das escolas e de todos
os envolvidos pela qualidade da educação oferecida.
A pobreza traz, no seu cortejo de males, a diﬁculdade
de alocar adequadamente os recursos, sem desperdícios. Portanto, é preciso aperfeiçoar ainda mais a nossa avaliação, fazer seus resultados chegarem a cada
professor, apoiá-lo sob todos os aspectos, reformular
tudo o que precisa ser reformulado para que o aluno
seja bem sucedido.
Como nos dois lados de uma moeda, não podemos aceitar o posicionamento ideológico de que a
educação tem dinheiro demais, nem o posicionamento
oposto, igualmente ideológico, que reduz os problemas
educacionais brasileiros à falta de recursos. Cabe,
portanto, aumentar os meios e requerer os resultados
correspondentes, pois, se eles continuarem a ser aplicados do modo como sempre o foram, nada mudará. E
aquilo de que o Brasil mais precisa é mudança.
Também não se pode aceitar a tese de que a
educação é mero gasto social sem retorno para o
indivíduo e para a coletividade. Recentemente um
economista dos mais rigorosos provou com números
que uma reforma educacional bem implantada para
melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio
alcança resultados que superam, a longo prazo, todos
os seus custos. Mas, para isso, tornam-se indispensáveis a continuidade e a consistência dos esforços.
Outros países já ﬁzeram isso e conseguiram. Com a
certeza de que o Brasil também é capaz, tratemos de
semear, com todo o rigor, a boa semeadura para que
os resultados da colheita sejam fartos.
Termino, Sr. Presidente, citando um exemplo
que me acompanha na vida recente. Como já disse,
dou aula há 28 anos. Sempre fui professor na Unicamp, instituição que tem um dos vestibulares mais
difíceis do Brasil. Tínhamos, no DCE dos estudantes,
um curso para alunos carentes. Havia uma moça de
26 anos à época, mãe de três ﬁlhos, que era faxineira
do cursinho. Ela limpava, arrumava as salas, sentava
e prestava atenção às aulas. Depois de alguns anos,
resolveu fazer supletivo, passou, fez vestibular e entrou na Unicamp. Cursou a graduação e teve grande

Outubro de 2005

diﬁculdade com seu marido, que não acompanhou o
crescimento que ela teve. Teve de se separar. Teve diﬁculdade para morar na residência estudantil, porque
não é para pobre, muito menos para uma mulher que
tem três ﬁlhos, morar entre os estudantes universitários. Mas ela superou todas essas diﬁculdades, concluiu a graduação na Unicamp, fez o mestrado, hoje
é mestre em educação, pedagoga, e assumiu, entre
outras funções proﬁssionais, aquela que para mim tem
o maior simbolismo do que é possível fazer neste País:
ela hoje é diretora do cursinho em que entrou como
faxineira. O nome dela é Marinalva. Existem milhares
e milhares de marinalvas neste País, com a mão na
vassoura, com o umbigo no tanque, ou dentro de uma
fábrica, com a mão suja de graxa, homens e mulheres
que nunca tiveram a chance de pegar na caneta ou no
lápis e que, se tiverem essa chance, serão talentos,
como a Marinalva.
É por isso que vale à pena esse manifesto.
Parabéns ao Senado Federal! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Eu gostaria de registrar, com muita satisfação,
a presença dos alunos e alunas do Colégio Sigma Metropolitano de Goiás, da cidade de Formosa, Goiás.
Tenho a honra de conceder a palavra ao próximo
orador inscrito, o nobre Senador José Jorge, Líder do
Bloco Parlamentar da Minoria no Senado Federal.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, Sr. Senador Aloizio Mercadante, Líder do Governo nesta Casa e meu
companheiro na obtenção das assinaturas de todos
os Senadores para que pudéssemos hoje lançar este
manifesto, meu caro amigo Jorge Werthein, ex-Diretor
da Unesco no Brasil, pessoa de quem sou amigo há
mais de trinta anos. Eu era Secretário de Educação em
Pernambuco de 1975 a 1978 e Jorge Werthein, trabalhando por outro organismo internacional, foi consultor
da nossa gestão na Secretaria de Educação. Seu trabalho na Unesco no Brasil, durante todo esse último
período, foi um trabalho que trouxe muita contribuição
para a sociedade brasileira. Diﬁcilmente uma organização internacional participa com tal dinamismo, com tal
inteligência, aproveitando todas as oportunidades em
um país como participou a Unesco no Brasil durante
a gestão do amigo Jorge Werthein. Ele trabalhou conosco neste manifesto e, na realidade, hoje também é
a oportunidade para que nós possamos, nesta sessão
especial, agradecer toda a colaboração que ele deu à
sociedade brasileira durante o período em que dirigiu
a Unesco no Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é extremamente oportuna a realização da presente sessão, em
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que celebramos, na mesma ocasião, o Dia da Criança
e o Dia do Professor.
Em primeiro lugar, a criança e o professor são
duas entidades simbiontes, que necessitam e se beneﬁciam uma da outra para a plena realização de
seus potenciais. Por mais avançado que seja o estágio atual da tecnologia da informação, ainda não se
cogitou a substituição, pela máquina, da transmissão
do conhecimento que se realiza de ser humano para
ser humano.
Tal transmissão é tanto mais importante e mais
delicada quanto mais tenra for a idade da parte receptora do conhecimento. Numa sociedade perfeita,
ideal, utópica, não tenho dúvida de que o ofício mais
valorizado seria o de professor da educação infantil e
fundamental.
Inevitável, portanto, que, numa sessão em que
comemoramos, conjuntamente, o Dia do Professor,
que é no dia 15 de outubro, e o Dia da Criança, amanhã, 12 de outubro, os discursos convirjam para este
tema da maior importância em qualquer sociedade: a
educação.
O poeta Juvenal disse: “deve-se o máximo respeito à criança”. E respeitar a criança – do meu ponto
de vista de educador e ex-Secretário de Educação
do Estado de Pernambuco por duas vezes – envolve,
necessariamente, conceder a ela todas as condições
para o seu aprimoramento físico, moral e intelectual.
Decorre daí a suma importância do educador, do professor, do mestre. É dele uma parte signiﬁcativa da
responsabilidade pelo desenvolvimento dos futuros
cidadãos e cidadãs de uma sociedade.
Diante dessas considerações, Srªs e Srs. Senadores, registro minha apreensão em relação ao futuro deste País. O abandono gradativo que a classe
docente vem sofrendo, especialmente os professores
das classes mais jovens, é a crônica de um colapso
anunciado.
Os salários são indignos e defasados. O déﬁcit de
professores, em vários segmentos do saber, é alarmante há vários anos. Eu não poderia também deixar de
citar aqui o caso especíﬁco do déﬁcit de professores na
área de ciências – Ciências, Física, Química, Biologia
e até Matemática –, um déﬁcit enorme. Praticamente
não temos mais professores nessa área. O que é pior:
o déﬁcit é crescente, os professores atuais estão envelhecendo e não estamos fazendo a substituição.
Outro dia, li uma matéria dizendo que um diretor do MEC, cujo nome não recordo, estava saindo do
Ministério e falando exatamente da falta de iniciativa
nessa área.
Nós temos que ser criativos, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, para encontrar, em curto prazo, uma
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forma de prepararmos professores nessa área rapidamente, porque, como a tecnologia evolui, como é que
nós poderemos ter um país que não tem um professor
nem de física, nem de química, nem de biologia? Que
país será este no futuro? Então, já que temos outras
formas tecnológicas, acho que esse seria um grande
programa prioritário para qualquer governo.
O orçamento para a educação é cada vez mais
mirrado. Uma proﬁssão que já desfrutou de enorme
dignidade e prestígio é hoje encarada como um “bico”
por boa parte dos que a exercem.
Obviamente, isso repercute nos indicadores educacionais. Nossos alunos vão mal, muito mal nas avaliações internacionais. No teste aplicado pela Avaliação Internacional de Avaliação de Alunos, o famoso
Pisa, em 2003, os brasileiros ﬁcaram em último lugar
em matemática. Último lugar, Srªs e Srs. Senadores,
numa lista de quarenta países. E nos testes de leitura
e de ciências também não fomos nada bem, embora
algum progresso tenha sido registrado desde a aplicação anterior do Pisa, em 2000.
O quadro é triste, mas dele podemos extrair o estímulo para transformar as nossas realidade e legar aos
futuros congressistas uma pauta mais otimista no que
se refere, especiﬁcamente, à questão educacional.
Temos que mexer, e “para ontem”. E não precisamos de nada revolucionário. Assim como a constatação de que o segredo para desenvolver um país é
investir na educação de seus habitantes, também é
consensual a aﬁrmação que não basta criar boas leis:
é preciso, sobretudo, aplicá-las. A pura e simples aplicação efetiva dos dispositivos da Constituição Federal,
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
de 1996, da qual fui Relator na Câmara, e do Plano
Nacional de Educação, aprovado em 2002, que tive a
oportunidade de relatar aqui no Senado, esta simples
aplicação prática, por si só já realizaria maravilhas no
sistema educacional brasileiro.
Foi justamente em torno dessas reﬂexões que
nós, Senadores e Senadoras, assinamos, recentemente, um Manifesto, que estamos lançando hoje, em
conjunto e com a colaboração da Unesco, no qual defendemos um pacto nacional de toda a sociedade civil
em prol da educação brasileira. A educação não é só
um compromisso com o presente, mas principalmente
com o futuro. Nós, então, temos que estar todos juntos
em torno da educação.
Nesse Manifesto, tentamos mostrar que um país
com os indicadores educacionais do Brasil não está
preparado para encarar os desaﬁos colocados pela
moderna dinâmica econômica e pelas novas tecnologias da informação.
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Concluímos o Manifesto com o chamamento à
ação de toda a sociedade brasileira para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional
de Educação, que, diga-se de passagem, encontra-se
meio sem acompanhamento, meio abandonado, por
assim dizer. Atingir os objetivos relacionados no Plano
é requisito essencial para começarmos a aprimorar a
educação no Brasil.
Por coincidência, nesta semana, o Jornal Nacional, da Rede Globo, vai apresentar – iniciou-se ontem, com a Irlanda – a experiência de quatro ou cinco
países que conseguiram sair do estágio de país em
desenvolvimento para o estágio de país desenvolvido.
A renda per capita da Irlanda vai passar a renda per
capita da Inglaterra, como vimos ontem e já sabíamos,
exatamente por ter investido na educação básica. Na
realidade, é uma forma de divulgarmos todas essas
informações. Parabenizo a Rede Globo e os editores
do Jornal Nacional por essa iniciativa.
Estamos, Srªs e Srs. Senadores, plenamente
conscientes de que o Manifesto é apenas a semente
que, lançada ao solo, necessitará ainda de uma série
de cuidados para crescer e prosperar. Nossa tarefa se
inicia com o Manifesto, mas o trabalho pesado começa a partir de agora, e com a participação de toda a
sociedade civil. Este é o ponto principal do Manifesto:
a convocação da Nação brasileira para a luta por uma
educação de qualidade. Acreditamos, como está registrado no texto, que esse pacto será o catalisador de
uma mudança de paradigma, que colocará a educação
como prioridade absoluta da vida nacional.
Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço desculpas por aquilo que, de certa forma,
pode ser entendido como uma “fuga ao tema” – aliás,
um dos principais problemas lamentavelmente presentes nos textos escritos por nossos jovens. A rigor,
tratei de um assunto que apenas tangencia as datas
hoje celebradas.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Já vou encerrar, Sr. Presidente.
Mas não poderia perder a oportunidade de fazêlo, pois uma criança sem educação de qualidade será
um adulto sem preparo e, por conseguinte, sem oportunidades; e um professor sem prestígio e sem condições dignas de trabalho não resistirá por muito tempo
à frustração e ao sentimento de derrota.
Que minhas palavras ﬁnais, portanto, reparem,
em parte, a omissão que cometi. Às crianças – inclusi-
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ve aqui presentes –, desejo um 12 de Outubro repleto
de alegria, de brincadeiras, de paz e, sobretudo, de
esperança. Aos professores, desejo um 15 de Outubro
pleno de realizações, de reconhecimento pelo esforço
hercúleo em que se tornou o ofício docente no Brasil de
hoje, e de otimismo em relação ao futuro da classe.
Muito obrigado a todos pela atenção! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador José Jorge.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet, que falará pela Liderança do PMDB e pela Maioria
no Senado Federal.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sr. Embaixador da Unesco, Senhores que
compõem a Mesa, Srªs e Srs. Senadores, crianças,
professores que aqui se encontram, ontem, o Líder
de nosso Partido, ele sim um educador, pediu-me
que o substituísse nesta honrosa tarefa de, em nome
do PMDB, aﬁrmar que nosso Partido está realmente
integrado no Manifesto que o Senado da República
lança ao País.
Fico feliz. Mas o Líder de meu Partido, quando
me fez o convite, que aceitei com muita satisfação e
alegria, com certeza, nem S. Exª sabe que eu também tenho a ventura de vir do magistério. Não com
a maestria do Senador Cristovam Buarque, que já foi
Reitor da Universidade de Brasília e cuja competência
é reconhecida por todos; não com o brilho e o talento
do Senador Aloizio Mercadante, que, a par de realizar
neste Senado da República um grande trabalho patriótico, fala como grande economista e como grande
professor. Mas eu também venho do magistério. Não
venho do magistério da Unicamp, nem da Universidade
de Brasília, mas venho do magistério do Senado da
República, da Federação, e falo, portanto, como um
homem do Centro-Oeste.
O Brasil é tudo isto: o Brasil é a Pátria da taxa
de crescimento de São Paulo, do Rio de Janeiro e do
Distrito Federal, mas é a Pátria também do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste, onde estão talvez as
crianças mais pobres e mais necessitadas, onde estão
os professores que recebem salário mais reduzido do
que tantos quantos pertencem a essas grandes unidades da Federação.
Eu também preparei aulas, eu me preparei para
dar aulas, porque sou professor improvisado. Nunca
participei de uma faculdade do magistério. Eu não tenho título. Procurei vencer minhas limitações para ajudar a cidade onde nasci, para ajudar o então Estado
de Mato Grosso, e também o Estado de Mato Grosso
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do Sul, onde não existiam sequer o curso ginasial e
o curso colegial, e onde aqueles que talvez fossem
predestinados ou tivessem um pouco mais de sorte,
auxiliados por seus pais, como fui, podiam concluir o
então curso primário no interior, em sua cidade, e depois tinham que sair.
E, se falei em curso primário, hão de me permitir lembrar que todos nós tivemos nosso primeiro
professor, nossa primeira professora. Em efeméride,
comemoramos hoje o Dia dos Professores. Não posso,
portanto, esquecer a ﬁgura de um baiano que chegou à minha cidade com sua esposa e criou ali uma
escola primária, uma escola de ensino fundamental,
para usar a linguagem de hoje, exemplo em Mato
Grosso. Reﬁro-me, e tomara que meus conterrâneos estejam me ouvindo para também reverenciarem
sua memória, de João Marciano Pinto, inesquecível
mestre, cuja fama ganhou nome além das fronteiras
de meu Estado.
Senhoras e Senhores, é preciso cuidar de nossas crianças! Este Manifesto, cujos idealizadores
nesta Casa são os Senadores Aloizio Mercadante
e José Jorge, não pode ﬁcar na retórica. Há de se
constituir seu balizamento para nossa atuação nesta Casa. Aliás, percebo que o Senado da República
não mais procura apenas ﬁscalizar e fazer leis. Sr.
Presidente Renan Calheiros, V. Exª, na Presidência
desta Casa, tem reconhecido isso e nos conferido
atribuições a ﬁm de movimentar o País. E ninguém
movimenta o País se não movimentarmos a educação, se não abandonarmos o discurso e partirmos
para a prática.
Votamos nesta Casa o Fundep. Ao elaborar o Orçamento, devemos alocar recursos para que o Fundep
se torne uma realidade concreta. Do contrário, permanecerá no papel, não seguirá em benefício de nossas
crianças, pois os Municípios estão sem recursos. O
Fundep exigirá, por parte dos Municípios, por exemplo, a construção de novas salas de aula, priorizando a
educação. Portanto, é preciso destinar recursos, alocar
recursos, para que leis tão bem elaboradas por esta
Casa possam ser realmente aplicadas.
Digo isso diante de um Brasil que precisa fazer
muito. A educação caminhou muito, é verdade. Se
compararmos nosso País com outros mais desenvolvidos, Sr. Presidente, Srs. Professores, Senadores que
me ouvem, veriﬁcaremos que o Brasil avançou menos
que outros Países que disputam conosco o mercado
emergente.
Formulo sinceros votos. Abraço as crianças do
País. O PMDB as abraça. O PMDB tem em seu pro-

Quarta-feira 12

34773

grama a vontade de trabalhar pela justiça social, como
mencionou em seu discurso o Presidente Renan Calheiros. Trabalhar pela justiça social é trabalhar pela
educação. E não existe educação – e agora eu me dirijo aos mestres – sem a valorização dos professores.
Valorizar os professores, fazer com que os professores
não sejam aqueles a que se referiu o Senador José
Jorge na compreensão da realidade educacional do
nosso País; que o magistério não seja um “bico”, mas
um sacerdócio bem remunerado, de dedicação à causa educacional como instrumento no crescimento e na
formação daquelas crianças que nós estamos cantando
e que são depositárias da esperança de um Brasil melhor. É preciso reconhecer o trabalho dos professores
pagando-lhes melhor.
E, por falar nisso, manifesto um temor. Há acontecimentos na sociedade brasileira que, parece, estão
se tornando banais, como a greve de professores. Universidades, escolas, com mais de 60 dias sem aula, e
nós, políticos, às vezes, demoramos a saber que isso
está acontecendo. E pergunto: será a banalização? É
muito ruim que isso esteja acontecendo, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores. Nós temos responsabilidade. O
Senado está acordando. Nós precisamos acordar efetivamente para realizar o trabalho que todos esperam
de nós: formar um Brasil cada vez melhor, partindo
efetivamente da educação de nossas crianças.
São duas efemérides que se juntam, uma próxima da outra: 12 de outubro e 15 de outubro, como a
marcar indelevelmente essa integração, a que chamo
de amor, amor dos professores às nossas crianças,
dos professores que são os verdadeiros pais das nossas crianças.
Vamos todos, unidos, lutar para que o Manifesto
lançado pelo Senado da República se torne realidade
e possamos nos orgulhar de ter uma Pátria cada vez
melhor, mais forte e com mais justiça social.
Sr. Presidente, trouxe um discurso para ser lido,
mas falei com o meu coração. Fui professor do 2º grau,
fui professor também de faculdades, porque ajudei a
criá-las no meu Estado, e até hoje não consigo me
afastar. Cada convite que recebo, como o que recebi
para falar recentemente aos universitários de Aquidauana e também, nesta sexta-feira última, aos alunos
da Universidade de Araraquara, signiﬁca um grande
alento para a minha vida pública e a convicção de
que estamos avançando, mas precisamos avançar
ainda mais. Não há outro caminho. Vou repetir aqui
o que todos dizem: não há outro caminho a não ser
o da educação.
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Esse é o compromisso do PMDB, Sr. Presidente, e falo em nome da Liderança do meu Partido, com
alegria e satisfação, não reﬂetindo tudo, mas pelo menos manifestando aquilo que é obvio: vamos ajudar as
crianças do nosso Brasil!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB –
AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Ramez Tebet.
Concedo a palavra à nobre Senadora Ideli Salvatti, pelo Bloco de apoio ao Governo.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, membros da Mesa, Dr. Jorge Werthein,
Embaixador da Unesco, nesta sessão homenageado
pelos inestimáveis serviços prestados à educação do
nosso País, de forma muito especial e carinhosa, como
sempre, não poderia deixar de, ao cumprimentar todos
os que se fazem presentes neste quase início da tarde
de terça-feira, saudar a iniciativa do Senador Aloizio
Mercadante de propor esta sessão em homenagem
ao Dia das Crianças e ao Dia do Professor. Nós o fazemos de forma marcante, juntamente com outros Senadores e com o apoio integral de todos os membros
desta Casa, aproveitando para lançar um Manifesto do
qual lerei o trecho que considero mais forte e o motivo
central de realizarmos esta sessão que, por si só, por
homenagear as crianças e os professores, teria plena
razão de existir, mas será marcada pelo Manifesto dos
Senadores em defesa da educação.
O trecho que eu faço questão de ressaltar é o
seguinte:
Governo e educadores, instituições e
sistemas de ensino, políticos, lideranças de
todos os setores, só um pacto nacional pela
educação básica, fomentado por uma consciência engajada na sociedade civil, poderá
mobilizar todos, exigindo o cumprimento das
metas acordadas” (em tantos acordos, em
tantas conferências, mas, fundamentalmente, no Plano Nacional de Educação do nosso
País). “Se quisermos associar democracia e
modernidade ou o país como um todo toma a
decisão de priorizar a educação como tarefa
inadiável, ou não nos incluiremos na velocidade transformadora da História”.
Essa é, do meu ponto de vista, a síntese desse
Manifesto, o apelo, o chamamento, a meta daquilo que
estamos nos propondo ao lançá-lo. Exatamente essa
conclamação a todos os agentes que têm responsabilidade, nas esferas onde atuam, de colocar este País
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sob a ótica da mola transformadora da História, que
só acontece a partir da educação. Não existe outra
mola transformadora com o potencial que tem o processo educativo.
Como disse o Senador Ramez Tebet, também
não sou da Unicamp nem da Universidade de Brasília,
mas sou professora da rede estadual de ensino. Atuei
em Curitiba, em Joinville, em Florianópolis, nas escolas
de periferia, junto às populações mais carentes. E é
exatamente lá, atuando na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio que entendemos a
necessidade de termos a educação como essa mola
propulsora para produzir as transformações profundas
que este País tanto exige.
Eu não gostaria, neste discurso – e até como
professora de matemática talvez para mim fosse muito
simples e muito fácil –, de ﬁcar aqui citando estatísticas, fazendo comparações numéricas, apontando as
deﬁciências, todas as situações que os números normalmente apresentam de forma muito contundente.
Mas os números, apesar da contundência, não nos
mostram o que pode mover as pessoas a abraçar a
causa da educação.
Eu também não queria aqui deixar de mencionar esforços signiﬁcativos que o País vem desenvolvendo no sentido de fazer com que a educação seja
efetivamente a mola propulsora da transformação da
nossa sociedade e da emancipação de cada um dos
brasileiros que estão ainda amargando situações de
exclusão social tão trágicas.
Não vou aqui me deter, até porque vou pedir,
Sr. Presidente, que seja considerado lido na íntegra
um texto do Dr. Francisco das Chagas Fernandes,
que, nesta Mesa, está representando o Ministério
da Educação. Ele reporta os esforços desenvolvidos
pelo Ministério da Educação – que teve à frente nosso querido companheiro Cristovam Buarque, depois
Tarso Genro e atualmente, o Fernando Haddad –, todas as iniciativas adotadas, que vão desde programas
que complementam o esforço educacional, como o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o da
Bolsa Escola, o do transporte escolar, do Programa
Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional do Livro Didático, que está se estendendo agora
também para o ensino médio, como a alimentação
escolar se estendeu para a educação infantil. Toda
essa iniciativa maravilhosa que precisamos coroar
agora com a aprovação da transformação do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) em
Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Edu-
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cação Básica (Fundeb); todas as iniciativas no sentido de termos uma formação permanente de nossos
professores, capacitando-os, dando-lhes condições
para que possam efetivamente desenvolver um trabalho adequado em sala de aula; todas as iniciativas
de integrar toda a educação básica com o ensino
universitário, o Programa Universidade para Todos
(Prouni), o Programa Nacional de Incentivo à Formação Continuada de Professores de Ensino Médio
(Pro-Ifem); essas iniciativas estão aqui, e não quero
me deter nisso porque todos esses esforços ainda não
são suﬁcientes para termos a educação colocada no
patamar necessário de prioridade de todos, para que
tenhamos efetivamente o desenvolvimento.
Teríamos também muitos números, muitos índices para relacionar o quanto um ano ou mais na média de escolaridade traz resultados impressionantes
em termos de desenvolvimento do Produto Interno
Bruto, das condições de saúde, da produtividade
dos trabalhadores. Não quero falar de matemática,
não quero falar de números, não quero trazer aqui
para este discurso a relação numérica fria. Quero
trazer a emoção de ensinar e aprender, porque é a
emoção mais impagável que existe – e é impagável
inclusive pelos baixos salários, porque, infelizmente,
os professores brasileiros, em todos os níveis, em
todas as áreas, recebem salários muito aquém do
trabalho maravilhoso que desenvolvem. Mas esta
emoção de ensinar e aprender, se for absorvida
pelo que estamos fazendo hoje no lançamento deste manifesto em prol da educação, com este pacto
a ser desenvolvido pela sociedade, se nós incorporarmos a emoção do ato de ensinar e o brilho dos
olhos, aquela emoção, aquele apropriar-se, tornarse dono, tornar-se proprietário de um conhecimento
que permite transformar, se conseguirmos colocar
esta emoção no lançamento deste manifesto, com
certeza, vamos ter a educação colocada no patamar
transformador que ela tem.
Quero contribuir com esta emoção terminando
este meu pronunciamento com um dos poemas mais
lindos, que trata exatamente da emoção de ensinar e
aprender. É um poema do nosso maravilhoso Thiago
de Mello, dedicado ao educador-mor deste País, que
é Paulo Freire:
Canção dos Fonemas da Alegria.
Peço licença para algumas coisas.
Primeiramente, para desfraldar
este canto de amor publicamente.
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Sucede que só sei dizer amor
quando reparto o ramo azul de estrelas
que em meu peito ﬂoresce de menino.
Peço licença para soletrar,
no alfabeto do sol pernambucano
a palavra ti-jo-lo, por exemplo,
e poder ver que dentro dela vivem
paredes, aconchegos e janelas
e descobrir que todos os fonemas
são mágicos sinais que vão se abrindo
constelação de girassóis girando
em círculos de amor que de repente
estalam como ﬂor no chão da casa.
Às vezes nem há casa: é só o chão.
Mas sobre o chão quem reina agora é um homem
diferente, que acaba de nascer:
porque unindo pedaços de palavras
aos poucos vai unindo argila e orvalho,
tristeza e pão, cambão e beija-ﬂor,
e acaba por unir a própria vida
no seu peito partida e repartida
quando aﬁnal descobre num clarão
que o mundo é seu também, que o seu trabalho
não é a pena que paga por ser homem,
mas um modo de amar – e de ajudar
o mundo a ser melhor.
Peço licença para avisar que, ao gosto de Jesus,
este homem renascido é um homem novo:
ele atravessa os campos espalhando a boa-nova,
e chama os companheiros
a pelejar no limpo, fronte a fronte,
contra o bicho de quatrocentos anos,
mas cujo fel espesso não resiste
a quarenta horas de total ternura.
Peço licença para terminar
soletrando a canção de rebeldia
que existe nos fonemas da alegria:
canção de amor geral que eu vi crescer
nos olhos do homem que aprendeu a ler.
Sr. Presidente, solicito a V. Exª que mande publicar na íntegra o meu pronunciamento.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA
SRA. SENADORA IDELI SALVATTI.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Esta Presidência defere o pedido da Senadora Ideli Salvatti.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti, pela Liderança do PTB.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
cumprimentar, em seu nome, Sr. Presidente, todas as
autoridades aqui presentes, convidados, membros dos
corpo diplomático e, principalmente, aqueles milhões
de brasileiros que nos ouvem pela Rádio Senado e
nos assistem através da TV Senado.
Olhando o painel que lustra esta sessão – Dia
do Professor e Dia da Criança –, vemos que inverteram as datas. É uma pergunta a fazer: o que será
mais importante, o professor ou a criança? A criança
sem professor teria futuro? O professor sem criança
para educar teria signiﬁcado? É uma inversão talvez
inadvertida que nos leva a fazer um pouquinho de
reﬂexão.
Sr. Presidente, como muitos aqui quero me pronunciar na qualidade de professor da modesta Universidade Federal de Roraima, que tem apenas 15 anos
de existência, e cuja lei de criação é de minha autoria,
quando Deputado Federal. Portanto, desconcentrou-se
um pouco o saber, que hoje ainda é muito concentrado
no Sul e Sudeste do País.
Há poucos dias, assistindo a uma reportagem
sobre o exame para os alunos de Medicina – que
equivale ao exame de Ordem para o estudante de Direito – vi que só em São Paulo existem 23 faculdades
de Medicina. E lá na nossa imensa Amazônia, só há
bem pouco tempo temos uma escola de Medicina em
cada Estado.
Quando visitei Cuba, uma das coisas que aprendi, não sendo socialista, foi justamente ver que lá, em
cada província, em cada estado, tem uma escola de
Medicina, e que cada escola de Medicina busca um
ramo de especialização, dedica-se a um ramo de especialização.
No Brasil, a educação é muito pouco levada
em conta; é muito pouco planejada; não se observa
a necessidade de se pensar estrategicamente o desenvolvimento do País passando inicialmente pela
educação. Se ﬁzéssemos isso, talvez invertêssemos
o que foi dito por um orador que me precedeu: que
um professor do interiorzão do Brasil, que a mídia
gosta de chamar de grotões, ganha menos do que
um professor que reside em uma metrópole como
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Deveria ser
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o inverso para estimular o professor a fazer uma pósgraduação em Brasil, sentir como vive o amazônida e
não apenas ler publicações sobre a Amazônia, feitas
por pessoas que, muitas vezes, nunca puseram o pé
na Amazônia. Isso sem falar, evidentemente, do interior do Nordeste, do interior do Centro-Oeste, que
às vezes vemos pelas novelas da Rede Globo, com
os sotaques regionais, mas que não aprendemos a
estudar de fato. Se pegarmos as teses de mestrado
e de doutorado das academias mais importantes do
País, encontraremos muito poucas que falem sobre
a educação, por exemplo, no interior do meu Estado
de Roraima, que fale, por exemplo, sobre a educação num Estado pobre como o Piauí. Então, é muito
importante que pensemos a educação por esse viés
também, e não pelo da academia que se isola dentro
de um muro ou dentro dos laboratórios e acha que
ali estão os colegas de Deus, que produzem teses
como se fossem verdades proferidas por Deus. E, no
entanto, não sabem um palmo do que se passa no
interior deste País.
Então, quero falar por esse interior, como um
homem que nasceu lá na Amazônia, que não apenas
se elegeu pela Amazônia. Nasci no território mais setentrional deste País.
Aliás, falando em educação, há outra coisa a esclarecer. As grandes redes de televisão repetem hoje a
expressão “do Oiapoque ao Chuí” como se o Oiapoque
ainda fosse o extremo norte do País. E não é. E muita
gente boa não sabe. Com os recursos modernos da
geograﬁa e da tecnologia, graças justamente à educação, constatamos que o Monte Caburaí, no Estado
de Roraima, está mais de 30 quilômetros acima do
Oiapoque. E, no entanto, ainda há professor, ainda
há muita gente boa na televisão dizendo “do Oiapoque ao Chuí”.
Então, é muito bom que aprendamos, Senadora
Emilia Fernandes, que é lá, no extremo norte, no meu
Estado, em Roraima, e no extremo sul, no seu Estado,
que estão os dois extremos do País – e não no Amapá,
onde ﬁca o Oiapoque.
Então, quero aqui homenagear os professores,
principalmente os que estão no interior, que, surpreendentemente, ganham a mesma coisa que ganha quem
está morando no Rio, em São Paulo, em Minas, enﬁm,
no maior luxo. O professor que está exposto à malária, à leishmaniose e a outras doenças tropicais está
ganhando a mesma coisa, não tem uma gratiﬁcação a
mais. E eles estão em greve, Sr. Presidente, há vários
dias, privando, por conseqüência, lamentavelmente,
os alunos de terem aulas.
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É preciso que, neste dia em que homenageamos o professor, nos lembremos dessa realidade
e, principalmente, de que nossas crianças precisam
ter melhores professores, sim, mas mais professores
também! É lamentável que, às vezes, tenhamos de
improvisar, fazendo com que um professor dê aula
sem estar devidamente qualiﬁcado, mas temos de
improvisar! Quantos jovens, no interior da Amazônia, que estão lá numa vicinal, se reúnem em grupos
de 15, de 12, e têm uma professora “improvisada”
que vai lhes ensinar o bê-á-bá? Era assim que se
dizia antigamente, mas hoje nem se fala mais em
bê-á-bá.
Precisamos, sim, olhar mais para as nossas
crianças! E aqui quero falar um pouco como médico,
dando mais ênfase, sim, à saúde preventiva, ao trabalho pré-natal, fazendo a observação de que é aí
que começa o primeiro cuidado com a criança. Uma
criança que nasce sadia, de um parto bem feito, de
uma gravidez bem assistida, tem muito mais chance
de ser mais inteligente. Se for uma criança razoavelmente bem nutrida, terá mais chance do que aquela
outra que não o é.
Então, ao parabenizar os mestres deste País,
devemos dizer: vamos olhar mais para o Brasil, vamos
realmente valorizar mais o mestre e vamos incentivar
mais e mais gerações a se tornarem mestres! Também
não vamos nos esquecer de que sem crianças bem
nascidas, bem nutridas e bem assistidas, a educação
entra pouco pela cabeça.
Muito obrigado! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu
Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; Senador Renan Calheiros; Senador Aloizio
Mercadante; Senador José Jorge; Dr. Jorge Werthein, que representa a Unesco, que tanto serviço tem prestado à criança não só do Brasil como
também de todo o mundo, importante vitalizador
das futuras gerações, nossos agradecimentos a V.
Sª por tudo que representa; Srª Vandercy Antônia,
nobre Secretária de Educação do Distrito Federal;
Sr. Francisco das Chagas, Secretário de Educação
Básica do MEC; e os alunos do Colégio Sigma, que
infelizmente se retiraram;
Aqui ouvimos com muito prazer, Presidente Renan Calheiros, o seu pronunciamento, uma reprodução da atualidade da questão da infância e do ensino
em nosso País. Com ele V. Exª abriu esta cerimônia
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tão importante e histórica, que ﬁcará para sempre
nos Anais do Senado e, principalmente, no coração
de todos nós.
O Dr. Aloizio Mercadante também, ao usar da
palavra, fez uma análise do projeto desse manifesto,
que, com muito carinho e atenção, li mais de uma vez.
Senador Aloizio Mercadante, sei que V. Exª, o Senador
José Jorge e os membros da Unesco elaboraram esse
documento com todo carinho objetivando que realmente se busque, pelo cumprimento do que ele prediz em
todos os seus itens, melhorias para a infância e para
a educação. Ele é um compromisso moral assinado
por todos os Senadores. Não há reversão porque a
assinatura conﬁrma o texto.
O Senador Cristovam Buarque, professor emérito,
ex-reitor da Universidade de Brasília, foi meu chefe no
Ministério da Justiça e o conheço bem: é um homem
dedicado à área de ensino.
A Senadora Ideli Salvatti fez um belo pronunciamento e nos emocionou com o poema que leu.
O Senador Mozarildo Cavalcanti fez referência
inclusive à visita que fez a Cuba.
Eu, por uma singeleza da Drª Cláudia, tendo
em vista que nosso Líder, José Agripino, ainda não
havia designado alguém para usar da palavra em
nome do PFL, por amabilidade, S. Exª me concedeu
a oportunidade de ocupar a tribuna para falar em
nome do PFL.
Senador José Jorge, eu gostaria de lembrar
que, mais do que ninguém dentro do PFL, V. Exª
é a pessoa indicada para discutir todo e qualquer
assunto relativo à educação. Acompanhei de perto
suas manifestações, às vezes críticas, na Comissão
de Educação, sobre projetos que lá são apresentados, Presidente Renan Calheiros. O Senador José
Jorge é profundo conhecedor da legislação e de
tudo aquilo que diz respeito à formação futura dos
nossos jovens. Agora mesmo recebi seu livro atualizado sobre a educação.
Eu não sabia o que falar sobre a criança e a educação. Será que poderíamos voltar no tempo e conhecer um pouquinho da nossa história? Cada um de nós
tem uma história de vida na infância, na adolescência
e na fase de adulto.
Eu consultei àquela jovem que está ali sobre
se ﬁcaria triste ou desaﬁador eu contar a minha própria história e a da minha mulher, Senador Renan.
Eu ﬁquei pensando aqui, com muita emoção, na
historinha de uma professora. Falou-se muito aqui
daquelas professoras que foram para o interior para
ensinar as crianças que não tiveram a sorte de ir
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para as capitais. Minha mulher trabalhou como professora em Martinópolis, uma cidade que ﬁca bem
no interior de São Paulo. Já se vão alguns anos! Minha mulher é jovem para mim, amada por mim, mas
tem alguns anos nas costa. Ela foi professora rural
do Estado, em Martinópolis. Morava numa fazenda e
nos ﬁnais de semana se deslocava com a irmã, que
era professora em outra fazenda, para Presidente
Prudente, onde passavam o sábado e o domingo,
para poderem se divertir. As grandes autoridades,
Senador Renan Calheiros, à época que lá se vai,
eram o juiz, o delegado de polícia e a professora,
que hoje perdeu praticamente essa condição maravilhosa de ser uma das principais autoridades da cidade. A Senadora Emília Fernandes pode conﬁrmar
isso, porque também foi professora no Rio Grande
do Sul, lecionou numa fazenda. À época, contavamse pontos para se fazer a escolha de remoção – não
era assim, Senadora Emília?
Eu ainda era solteiro. Fui namorar. Peguei um
trem na Sorocabana, ﬁquei quase vinte horas dentro
dele até chegar a Presidente Prudente e encontrá-la. A
primeira coisa que ﬁz foi enﬁar o dedo no olho. Fiquei
deitado, enquanto elas terminavam a reunião. Na volta,
Senador Aloizio Mercadante, eu a pedi em casamento,
dentro do trem, voltando para umas férias. Assim começou minha admiração mais direta pelos professores,
com quem convivi e vi toda a sua história.
Chegando a São Paulo, ela ingressou em algumas escolas, depois foi sendo removida. A primeira
era em Sapopemba. Quando fui candidato a prefeito, um adversário me disse: “Você não conhece
São Paulo”. Falei: conheço um pouco, como polícia
a gente anda por todos os lugares. “Quero saber se
você conhece Sapopemba”. Caiu do céu a pergunta, porque Sapopemba está na história da minha
vida, da minha alma, do meu coração, é onde minha
mulher ingressou como professora. E lá não havia
transporte, Senadora Emília Fernandes, senhoras
e senhoras. Então, eu a levava até um determinado
trecho, e ela, depois, voltava num caminhão de lixo.
O lixeiro oferecia carona para algumas professoras
poderem voltar para casa – porque às vezes tinha
muita chuva, ruas enlameadas, sem calçamento –,
para cumprir a sua obrigação de dona-de-casa. Por
isso a mulher tem mais valor do que o homem. Ela
exerce com dignidade duas proﬁssões. Nunca deixou
de ser a dona-de-casa e a mãe de família, exercendo outras proﬁssões.
Um dia o Secretário de Educação de São Paulo
me chamou – eu era diretor de polícia lá –, e disse:
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“Você não quer convidar a D. Zilda para vir trabalhar
aqui comigo na Secretaria? Ela conhece bem a legislação, é uma professora bem-sucedida.” Eu falei:
vou conversar com ela, é um problema de decisão
pessoal. Ela disse: “Não!”. Você não quer pensar?
“Não, minha vida é dentro da sala de aula, é respirando giz, conversando com as crianças e sentindo
o drama de cada família que lá está, num bairro pobre da nossa cidade.” E assim foi toda a vida dela.
Passou por várias escolas, conseguindo, depois,
com um decreto que tornou obrigatório fazer psicologia, ganhar um pouquinho a mais, Senadora. Era
também um requisito para fazer o concurso para
diretora de escola. Conseguiu. Foi diretora de duas
escolas em São Paulo.
Depois, à época, para se aposentar, ela me deu
uma história dramática: “Eu saio da escola com muita
tristeza”. Por quê? Você não se realizou? – perguntei. “De coração e alma sim, mas como proﬁssional
não”. Por quê? Em Sapopemba, houve a necessidade de escolas de primeiro grau, e poderia ser professor quem arrumasse quarenta alunos e uma sala de
aula. Ela falou com o padre da igreja, o padre ofereceu um barracão que havia lá. Ela percorreu o bairro,
arrumou os alunos e foi professora do Estado e do
Município. Então, o professor começou a ter de correr para tentar completar um salário melhor, lecionar
em duas escolas.
O Senador José Jorge deve saber que professor tem de ter dedicação exclusiva. Estamos entrando
num período de muita diﬁculdade. Não existem mais
as normalistas. Não vejo mais na minha cidade aquela
normalista linda, vestida de azul e branco, que enchia
nossos corações e nossa alma, não é, Senadora Ideli
Salvatti? Mas eu tinha uma normalista no meu coração, e a sua poesia me fez lembrar dela.
Mas Zilda disse assim: “Nós não temos mais
tempo de preparar a aula, porque temos de correr de
uma escola para outra, buscar uma criança ou falar
com uma família de um aluno que não está comparecendo, saber por que ele não está comparecendo,
quais são as necessidades para acompanhar a sala
de aula”. Então, tudo isso está-se esvaindo na falta de
interesse e de investimento dos governantes.
Senador José Jorge, não foi isso mesmo que
aconteceu de um período a esta data? Hoje, Presidente
Renan Calheiros, com esse ato e com esse Manifesto,
tenta-se recuperar, porque quem ler este Manifesto vai
ver que essas exigências estão aqui.
Eu li e anotei. Não vou ler, mas esta seria a única cerimônia mais correta a ser feita aqui: alguém ler
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este Manifesto, ser aplaudido, e não se fala mais nada,
porque o Manifesto representa para todos nós, brasileiros, o que realmente se deseja para a criança, para
a educação e para o professor.
Eu ouvi a Senadora Ideli e outros falarem que
os professores não ganham o suﬁciente. É uma vocação sacerdotal, mas tem que ser respeitada e amada pelos governantes, porque a criança depende do
professor.
A mulher tem duas funções sagradas e, às vezes, tem alguns homens que se metem nisso aí: é ser
mãe e professor. O homem pode ser professor, mas
mãe, não.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Mas vamos dar um jeito.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Vamos dar
um jeito, mas é difícil. Eu não quero nem entrar no
mérito senão o movimento gay vai bater em nós dois,
Senador. Então, é melhor ﬁcarmos quietos.
A minha mulher, no primeiro ano do primeiro
grau, ﬁcou numa dúvida. Um dos meus ﬁlhos – que
hoje, graças a Deus, é um grande médico, professor
e neuro-oncologista – é canhoto e as professoras ﬁcavam brigando porque ele tinha que escrever com a
direita. Era obrigatório. Às vezes amarravam a mão.
Ela disse assim: quem vai alfabetizar meus ﬁlhos sou
eu. Como ela podia escolher, escolheu o primeiro ano
do primeiro grau para alfabetizar os ﬁlhos. Ela alfabetizou os quatro. Foi professora de primeiro ano de
primeiro grau durante quatro anos no Romão Puiggari, uma escola no Brás, para poder dar as primeiras
letras aos ﬁlhos. Ela somou o papel de mãe ao de
professora. E eles levavam cada bronca, Senadora,
em casa e fora!
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Mas foi uma coisa maravilhosa essa soma, porque
a professora, como disse a Senadora Heloísa Helena
ontem, é a mãe dos pobres, daqueles que realmente
têm necessidade de um carinho, de um aprendizado,
de uma assistência à família. Tudo isso representa o
professor. Hoje, casam-se muito bem, como disse o
Senador Ramez Tebet, duas datas importantes na
vida de cada um de nós, porque fomos crianças e fomos alunos.
Então, é isso. Peço desculpa por ter me emocionado, mas, para mim, têm um valor inestimável essas
datas, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradecemos V. Exª, Senador Romeu Tuma.
O Manifesto dos Senadores pela Educação estará
disponível a partir desta data no site do Senado
Federal.
Gostaríamos de agradecer a presença de todos
e as intervenções, especialmente a do Senador Romeu Tuma, que foi também muito sincera, muito emocionada, muito verdadeira, em que homenageou os
professores do Brasil.
Ao homenagear os professores do Brasil, gostaríamos, em nome da Presidência do Senado Federal, de estender sinceramente estas homenagens
à esposa do Senador Romeu Tuma, D. Zilda. Muito
obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Está encerrada a sessão. (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 50
minutos.)

Outubro de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

34793

Ata da 178ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 11 de outubro de 2005
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Tião Viana, João Alberto Souza, Eduardo Siqueira Campos,
da Srª Serys Shessarenko e dos Srs. Valdir Raupp e Maguito Malta
ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES ÀS SRAS. E OS SRS. SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A lista de presença acusa o comparecimento de 42
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 392, de 2005
(nº 1.404/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio
Comunitária – ARC a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapetim, Estado
de Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 396, de 2005 (nº
1.540/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão Phoenix FM Novo Cruzeiro para
o Desenvolvimento Artístico Cultural a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 397, de 2005
(nº 1.574/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
para Difusão das Tradições e Hábitos Luizenses
a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Luís do Paraitinga, Estado de
São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 404, de 2005 (nº
163/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Onda Jovem
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Forquilhinha, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 405, de 2005
(nº 1.122/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Metropolitana Santista Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Santos, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 408, de 2005
(nº 1.592/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a União Associativa
Comunitária de Pé do Morro a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Governador Luiz Rocha, Estado do Maranhão;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de 2005 (nº
1.618/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Syria
de Comunicações Ltda. para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Catanduvas, Estado do Paraná; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 410, de 2005
(nº 1.680/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da TV Vale
do Paraíba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São José
dos Campos, Estado de São Paulo.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Educação, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.
É lida a seguinte:

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 236, de 2005 (nº 656/2005, na origem), de
5 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 21, de 2005 (nº 2.501/2000, na Casa de
origem), que dá nova redação ao inciso II do caput do
art. 20 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, sancionado e transformado na Lei nº 11.183,
de 5 de outubro de 2005.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A mensagem que acaba de ser lida vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 448, DE 2005
(Nº 1.687/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Apuaê de Sananduva
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sananduva, Estado do
Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 637, de 9 de dezembro de 2003, que autoriza
a Associação Comunitária Apuaê de Sananduva a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Sananduva, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 902, 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 687,
de 9 de dezembro de 2003, que outorga autorização
à Associação Comunitária Apuaê de Sananduva para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Sananduva, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 16 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 601 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 Apuaê de Sananduva, na cidade de Sananduva, Estado do Rio Grande do
Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de 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 53790.000173/99, 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, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 687, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso III 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 53790.000173/99 e do Parecer/Conjur/MC nº 1432/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização a Associação Comunitária Apuaê de Sananduva, com sede na Rua
Rio Branco, nº 706 – Centro, na cidade de Sananduva,
Estado do Rio Grande do Sul, 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 27º56’47”S e longitude em
51º48’51”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. – Tiro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 296/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.790.000.173-99, protocolizado em 17-3-1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Apuaê de Sananduva, localidade de Sananduva, Estado do Rio
Grande do Sul.
I – Introdução
1. Associação Comunitária Apuaê de Sananduva,
inscrita no CNPJ sob o número 03.040.616/0001-84,
no Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Rua Rio
Branco, nº 706, Centro, cidade de Sananduva, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
conforme requerimento datado de 18 de Março de 1999,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
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to 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 1.999, 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 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
9.612, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Rio Branco, nº 706, Centro,
na cidade de Sananduva, Estado do Rio Grande do
Sul, de coordenadas geográﬁcas em 27º56’47”S de
latitude e 51º48’51”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 80-81 denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação do cumprimento das
seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II, da
Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovação do devido registro da
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Ata de Fundação e do Estatuto Social da entidade,
cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente e declaração
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação
dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção
da Entidade, tendo sido solicitada à apresentação do
projeto técnico (ﬂs. 99 a 108).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 84, 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 109 e 110. 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 111, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 02/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 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 Apuaê de Sananduva;
• quadro diretivo
Presidente: Sadi Dalsóglio
Vice-presidente: Josmar Biondo
Secretário: Doglas Pedro Prando
Tesoureiro: Gaspar Manuel da Luz
Diretor Comunit.: Marino Furtado Lovatto
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Rio Branco, nº 706, Centro, cidade de Sananduva, Estado do Rio Grande do Sul;
• coordenadas geográﬁcas
27º56’47” de latitude e 51º48’51” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 109 e 110, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 84 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Apuaê de Sananduva, 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
53.790.000.173-39 de 19 de Março de 1999.
Brasília, 10 de outubro de 2003 – Sibela Leandra Portela, Relator da conclusão Jurídica, Chefe de
Divisão/SSR – Neide Aparecida da Silva, Relator da
conclusão Técnica, Chefe de Divisão/SSR
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 14 de outubro de 2003 – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 14 de outubro de 2003 – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços
Aprovo o Relatório nº 296/2003/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
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Brasília, 14 de outubro de 2003 – Eugênio de
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 449, DE 2005
(Nº 1.695/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Transviçosa de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Nova Viçosa, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 651, de 9 de dezembro de 2003, que autoriza a
Associação Comunitária Transviçosa de Radiodifusão,
a executar por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nova Viçosa, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 82, 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 651,
de 9 de dezembro de 2003, que outorga autorização à
Associação Comunitária Transviçosa de Radiodifusão
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Nova Viçosa, Estado da Bahia.
Brasília, 16 de fevereiro de 2005. –

MC Nº 610 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 Transviçosa de
Radiodifusão, no Município de Nova Viçosa, Estado da
Bahia, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
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cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, 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 53640.001180/98, 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, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 651, DE 9 DE DEZEMBRO 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 53640.001180/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1507/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização a Associação Comunitária Transviçosa de Radiodifusão, com sede na
Rua Idelfonso Silva, 05 – Centro, no Município de Nova
Viçosa, Estado da Bahia, 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 17º53’37”S e longitude em
39º22’23”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
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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 320/2003-DOSR/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.640.001.180/98, protocolizado em 31 de agosto de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Transviçosa
de Radiodifusão, localidade de Nova Viçosa, Estado
da Bahia.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Transviçosa de Radiodifusão, inscrita no CNPJ sob o numero 02.488.496/000110, no Estado da Bahia, com sede na Rua Idelfonso
Silva, 5 – Centro, cidade de Nova Viçosa, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme
requerimento datado de 27 de agosto de 1998, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu 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 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
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5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro
localizado na Rua das Flores, 23 – Centro, na cidade
de Nova Viçosa, Estado da Bahia, de coordenadas
geográﬁcas em 17º53’37”S de latitude e 39º22’23”W
de longitude. Ocorre que, posteriormente, o endereço
proposto foi retiﬁcado, passando a estar na Avenida
Oceanica, 827 – Bairro Alcione H de Paula, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no DOU,
de 18-3-1999.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória
do documento de folhas 155 e 156, 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 dó
sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale
salientar que ao ﬁnal, a entidade apontou novo endereço, o que foi objeto de análise e conclusão por
este Departamento, que constatou a possibilidade de
aceitação do novo dado.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para
a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II, IV, V e VIII da Norma nº 2/98,
comprovação de necessária alteração estatutária,
comprovante de válida existência das entidades que
manifestaram apoio à iniciativa, cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente, 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. 46 a 178).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 155 e
156, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindose 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 179 e 180. 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
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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 178 dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº
9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de
eleição dos dirigentes, devidamente registradas e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e
adequados às finalidades e requisitos da
Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 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, depois de 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 Transviçosa de Radiodifusão;
• quadro diretivo
Presidente: Carlos Gomes Fonseca
Vice-presidente: Jairo Martins de Melo Júnior
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Secretária: Israilda Mendes Sousa
Tesoureiro: Adriano Souzalves de Brito
Vice-Tesoureiro : Jacob Nunes do Nascimento
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Avenida Oceanica 827 – Bairro Alcione H de Paula, cidade de Nova Viçosa, Estado da Bahia;
• coordenadas geográﬁcas
17º53’37” de latitude e 39º22’23” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 179 e 180, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 155
e 156 e que se referem ã localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Transviçosa de Radiodifusão, no sentido de concederlhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade o pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53.640.001.180/98, de 31 de agosto de 1998.
Brasília, 28 de outubro de 2003, – Aline Oliveira
Prado, Chefe de Serviço/SSR, Relator da conclusão
Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Chefe de Serviço/SSR, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, de outubro de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica. Brasília, 29 de outubro de
2003. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do
Departamento de Outorga de Serviço.
Aprovo o Relatório nº 320/2003/DOSR/SSCE/
MC. Encaminhe–se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 29 de outubro de 2003. – Eugenio de
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 450, DE 2005
(Nº 1.696/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Agropastoril de Tuiutiba
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo Formoso, matado da Bahia.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 135, de 16 de abril de 2004, que autoriza
a Associação Comunitária e Agropastoril de Tuiutiba
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Campo Formoso, Estado da Bahia.
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 Assai, 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;
8 – Portaria nº 171, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária de 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
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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 122 EM
Brasília, 5 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 e Agropastoril
de Tuiutiba, situada na cidade de Campo Formoso, no
Estado da Bahia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223,
da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, 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 ã autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53.640.000.179/01, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar os
trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Oliveira.
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PORTARIA Nº 135, 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 53.640.000.179/01 e do Parecer/Conjur/MC
nº 223, 1º-8-2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária e Agropastoril de Tuiutiba, com sede na Praça
do Comércio nº 22, Povoado de Tuiutiba, cidade de
Campo Formoso, no Estado da Bahia, 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 10º24’19”S e
longitude em 40º16’45”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. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO Nº 31/2004-DOSR/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.640.000.179/01, protocolizado 17 de abril de 2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária e Agropastoril
de Tuiutiba, localidade de Campo Formoso, Estado
da Bahia.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária e Agropastoril de Tuiutiba, inscrita no CNPJ sob o número 03.580.391/0001-59,
no Estado da Bahia, com sede na Praça do Comércio nº
22, Povoado de Tuiutiba, cidade de Campo Formoso, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
conforme requerimento datado de 9 de abril de 2001,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
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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 4 de abril 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
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 1 km, com
centro localizado na Praça do Comércio nº 22, Povoado de Tuiutiba, na cidade de Campo Formoso, Estado
da Bahia, de coordenadas geográﬁcas em 10º24’19”S
de latitude e 40º16’45”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 34 e 35, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos II, IV, V, VIII, da Norma nº 2/98, comprovação
de necessária alteração estatutária, comprovante de
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válida existência das entidades que manifestaram apoio
à iniciativa, cópia do CNPJ da requerente e declaração
do endereço da sede, declaração de que a Entidade
não possui vínculo de subordinação, cujo cumprimento
e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação
especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada à apresentação do projeto técnico (ﬂs. 38 a 130).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 42, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 83 e 84. 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 130, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de armamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 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 e Agropastoril de Tuiutiba
• quadro diretivo
Presidente: Vera Lúcia dos Santos Dias
Vice-Presidente: Valcemar Ferreira da Silva
1º Secretário: Elisângela Gonçalves da Silva
2º Secretário: Auzeni de Souza Gomes
1º Tesoureiro: José Gomes Ferreira
2º Tesoureiro: Zenaide da Silva Lima
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça do Comércio nº 22, Povoado de Tuiutiba,
cidade de Campo Formoso, Estado da Bahia;
• coordenadas geográﬁcas
10º24’19” de latitude e 40º16’45” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 83 e 84, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” –ﬂs. 42 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária e
Agropastoril de Tuiutiba, 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
53.640.000.179/01, de 17 de abril de 2001.
Brasília, 27 de janeiro de 2004. – Relator da
conclusão Jurídica, Vilma F. Alvarenga, Chefe de
Serviço/SSR – Relator da conclusão Técnica, Neide
Aparecida da Silva, Chefe de divisão/SSR.
De acordo.
Á 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.
A 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.
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Aprovo o Relatório nº 31/2004/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 451, DE 2005
(Nº 1.699/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária da Cidade de Denise
– MT a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Denise, Estado
de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 56, de 16 de janeiro de 2004, que autoriza a
Associação Comunitária da Cidade de Denise – MT a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Denise, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 85, 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 18, de 15 de janeiro de 2004 – Associação Cultural Comunitária Tapiratibense, na cidade
de Tapiratiba – SP;
2 – Portaria nº 19, de 15 de janeiro de 2004
– Associação Centro de Assistência Social e Educacional “John E. Kennedy” (CASE), na cidade de Belo
Oriente – MG;
3 – Portaria nº 23, de 15 de janeiro de 2004
– Associação Comunitária de Pojuca, na cidade de
Pojuca – BA;
4 – Portaria nº 25, de 15 de janeiro de 2004 – Associação Cristã de Ação Social Comunitária do Cajurú,
na cidade de Curitiba – PR;
5 – Portaria nº 44, de 15 de janeiro de 2004 – ACR
Associação Comunitária de Radiodifusão, na cidade
de Petrópolis – RJ;
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6 – Portaria nº 47 de 16 de janeiro de 2004 – Associação de Moradores e Entidades Comunitárias de Figueirópolis – Tocantins, na cidade de Figueirópolis – TO;
7 – Portaria nº 48, de 16 de janeiro de 2004
– Associação Comunitária Novos Rumos para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico, na cidade
de Barbosa – SP;
8 – Portaria nº 52, de 16 de janeiro de 2004 –
Associação Cambaraense de Rádio Comunitária, na
cidade de Cambará – PR;
9 – Portaria nº 56, 16 de janeiro de 2004 – Associação Comunitária da Cidade de Denise – MT, na
cidade de Denise – MT;
10 – Portaria nº 82, de 23 de janeiro de 2004,
alterada pela de nº 298, de 29 de julho de 2004 – Associação Rádio Comunitária e Cultural de Adustina FM
– MHz no município de Adustina – BA; e
11 – Portaria nº 88, de 23 de janeiro de 2004
– Associação Comunitária Artística e Cultural de Ariranha, na cidade de Ariranha – SP.
Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC Nº 67 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 da Cidade de Denise
– MT, situada na cidade de Denise, no 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
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das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53.690.000.093/01, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar os
trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 56, DE 16 DE JANEIRO 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 53.690.000.093/01 e do Parecer/Conjur/MC
nº 0067/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária da Cidade de Denise – MT, com sede na Avenida
Mato Grosso, nº 1.570, centro, na cidade de Denise,
no 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 14º43’26”S e longitude em
57º02’46”W, utilizando a freqüência de 109,09 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 460/2003-DOSR/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.690.000.093/01, protocolizado em 26 de setembro de 2002.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração de serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária da Cidade de
Denise – MT, localidade de Denise, Estado de Mato
Grosso.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária da Cidade de Denise
– MT, inscrita no CNPJ sob o número 04.278.797/000144, no Estado de Mato Grosso, com sede na Avenida
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Mato Grosso, nº 1.570, Centro, cidade de Denise, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 9 de março
de 2001, subscrito por representante legal, no qual
demonstrou interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12,
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 29 de agosto de 2002, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Av. Mato Grosso, nº 1.570, bairro
centro, na cidade de Denise, Estado de Mato Grosso,
de coordenadas geográﬁcas em 14º43’53”S de latitude
e 57º02’41”W de longitude. Ocorre que, posteriormente,
as coordenadas propostas foram retiﬁcadas mediante solicitação datada de 24 de julho 2003, passando
a estar em 14º43’26”S de latitude e 57º02’46”W de
longitude consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 29-8-2002.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser alteradas, 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
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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 III, IV, VIII, e X da Norma 02/98, comprovação
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ
Certidão Cartorária, declaração de que a Entidade requerente não possui nenhum vínculo de subordinação,
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 143).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 110, 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 145 e 146. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), 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 143, 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;
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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 02/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 02/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 02/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária da Cidade de Denise
– MT;
• quadro diretivo
Presidente: Abidonel Antunes Marques
Vice-presidente: Francisco Paulo de Souza
1º Secretário: Marisa Maier Marques
2º Secretário: Claudemir do Carmo
Tesoureiro: Evaldo Queiroz
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Mato Grosso, 1.570 – Centro, cidade de Denise, Estado de Mato Grosso;
• coordenadas geográﬁcas
14º43’26” de latitude e 57º02’46” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 145 e 146, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 110
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária da
Cidade de Denise – MT, 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
53.690.000.093/01, de 26 de setembro de 2002.
Brasília, 24 de dezembro de 2003. – Vilma F. Alvarenga, Relatora da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
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À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços. Brasília, 26 de dezembro de 2003. – Jayme Marques de Carvalho Neto,
Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de Áudio
e Imagem.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica. Brasília, 26 de dezembro
de 2003. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do
Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 460/2003/DOSR/SSCE/
MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 26 de dezembro de 2003. – Eugênio
de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 452, DE 2005
(Nº 1.700/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária e Cultural de Adustina FM – MHz, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Adustina,
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 82, de 23 de janeiro de 2004, alterada pela
Portaria nº 298, de 29 de julho de 2004, que autoriza a
Associação Rádio Comunitária e Cultural de Adustina
FM – MHz, a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Adustina, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 85, 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 18, de 15 de janeiro de 2004 – Associação Cultural Comunitária Tapiratibense, na cidade
de Tapiratiba – SP;
2 – Portaria nº 19, de 15 de janeiro de 2004
– Associação Centro de Assistência Social e Educacional “John F. Kennedy” (CASE), na cidade de Belo
Oriente – MG;
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3 – Portaria nº 23, de 15 de janeiro de 2004
– Associação Comunitária de Pojucá, na cidade de
Pojucá – BA;
4 – Portaria nº 25, de 15 de janeiro de 2004 – Associação Cristã de Ação Social Comunitária do Cajurú,
na cidade de Curitiba – PR;
5 – Portaria nº 44, de 15 de janeiro de 2004 – ACR
Associação Comunitária de Radiodifusão, na cidade
de Petrópolis – RJ;
6 – Portaria nº 47 de 16 de janeiro de 2004 – Associação de Moradores e Entidades Comunitárias de
Figueirópolis – Tocantins, na cidade de Figueirópolis
– T0;
7 – Portaria nº 48, de 16 de janeiro de 2004
– Associação Comunitária Novos Rumos para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico, na cidade
de Barbosa – SP;
8 – Portaria nº 52, de 16 de janeiro de 2004 –
Associação Cambaraense de Rádio Comunitária, na
cidade de Cambará – PR;
9 – Portaria nº 56, 16 de janeiro de 2004 – Associação Comunitária da Cidade de Denise – MT, na
cidade de Denise – MT;
10 – Portaria nº 82, de 23 de janeiro de 2004,
alterada pela de nº 298, de 29 de julho de 2004 – Associação Rádio Comunitária e Cultural de Adustina FM
– MHz no município de Adustina – BA; e
11 – Portaria nº 88, de 23 de janeiro de 2004
– Associação Comunitária Artística e Cultural de Ariranha, na cidade de Ariranha – SP.
Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC Nº 58 EM
Brasília, 13 de abril de 2004
blica,

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária e Cultural de Adustina FM – MHz, na cidade de Adustina,
Estado da Bahia, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, 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 53640.001519/98, 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 82, DE 23 DE JANEIRO 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 53640.001519/98 e do Parecer/Conjur/MC
nº 0121/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária e Cultural de Adustina FM – MHz, com sede
na Rua Antônio Miguel de Menezes, s/nº – Centro, na
cidade de Adustina, Estado da Bahia, 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 10º32’17”S e longitude em
38º06’57”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.
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RELATÓRIO
Nº 3/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – LHMB
Referência: Processo nº 53.640.0001.519/98, protocolizado em 15 de outubro de 1998.
Objeto: Requerimento exploração Radiodifusão de
autorização para a do Serviço de Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária e Cultural de
Adustina FM MHz, localidade de Adustina, Estado
da Bahia.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária e Cultural de
Adustina FM MHz, inscrita no CNPJ sob o número
02.194.519/0001-83, no Estado da Bahia, com sede na
Rua Antônio Miguel de Menezes, s/nº – Centro, cidade
de Adustina, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, conforme requerimento datado de
3 de setembro de 1998, subscrito por representante
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que 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
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abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro localizado na Praça Alice Virgens Vidal, nº 212, na
cidade de Adustina, Estado da Bahia, de coordenadas
geográﬁcas em 10°32’00”S de latitude e 38°06’00”W de
longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas
e endereço propostos foram retiﬁcados, passando a
estar na Rua Antônio Miguel de Menezes, s/nº – centro
em 10°32’17”S de latitude e 38°06’57”W de longitude
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 18-3-1999.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 128/129, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. 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,
V, da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovante de válida existência
das entidades que manifestaram apoio à iniciativa,
cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente e declaração do endereço da sede, certidão cartorária para a
comprovação de que a Ata de Constituição encontrase devidamente registrada no Livro “A” – Registro de
Pessoas Jurídicas; cujo cumprimento e aplicação dos
critérios estabelecidos na legislação especíﬁca resultou
no saneamento dos autos e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada à apresentação do projeto
técnico (ﬂs. 132 a 215).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 197/198,
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 210 e 211. 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
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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.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 215 dos autos, correspondente ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 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,
depois de detido exame do rol de documentos, os quais
estão compatíveis com a legislação atinente, seguindose abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Comunitária e Cultural de Adustina
FM MHz.
• quadro diretivo
Presidente: Maria Madalena de Jesus
Vice-presidente Maria de Fátima Rabelo Santana
1º Secretário: Manoel Vieira de Santana
2º Secretário: Reinaldo Vasconcelos Pereira
Tesoureira: Ana Márcia Rabelo Santana
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Diretor Cultural e Esportes: Jailson R. do Nascimento
Diretor de Com. Op.: José Aldo Rabelo de Jesus
Diretora de Programação: Maria do Carmo de Jesus
Diretor de Jornalismo: José Valkiriano de Souza
Diretora de Patrimônio: Maria das Graças V. Oliveira:
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Antônio Miguel de Menezes, s/nº – centro,
cidade de Adustina, Estado da Bahia.
• coordenadas geográﬁcas
10º32’17” de latitude e 38º06’57” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 210 e 211,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs
197/198 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 Adustina FM MHz, 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 53.640.001.519/98, de 15 de outubro de 1998.
Brasília, l2 de janeiro de 2004. – Lúcia Helena
Magalhães Bueno, Relator da Conclusão jurídica chefe
de Serviço/SSR – Neide Aparecida da Silva, Chefe
de Divisão/SSR.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 15 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, 15 de janeiro de 2004. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 003/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica pra
exame e parecer.
Brasília, 15 de janeiro de 2004. – Eugenio de
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – em decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 453, DE 2005
(Nº 1.703/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
a Rádio Serrana FM Ltda., para explorar
Serviço de radiodifusão sonora em freqü-
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ência modulada na cidade de Santo Azaro,
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 255, de 2 de junho de 2004, que outorga permissão a Rádio Serrana FM Ltda., para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Santo Azaro, Ratado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra e vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 86, 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 cm freqüência modulada, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 2.916, de 16 de dezembro de 2002
– Radiodifusão Ramadam Ltda., na cidade de Santo
Antônio das Missões – RS;
2 – Portaria nº 255, de 2 de junho de 2004 –Rádio
Serrana FM Ltda., na cidade de Santo Amaro – BA;
3 – Portaria nº 265, de 3 de junho de 2004 – Grupo Monte Alegre de Radiodifusão Ltda., no município
de Várzea da Roça – BA;
4 – Portaria nº 318, de 24 de agosto de 2004
– Sistema Casson de Radiodifusão Ltda., no Município de Bicas – MG;
5 – Portaria nº 342, de 13 de setembro de 2004
– Rádio Mirandiba FM Ltda., no município de Mirandiba – PE; e
6 – Portaria nº 343, de 13 de setembro de 2004
– Rádio Castanho Ltda., no Município de Careiro –
AM.
Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC Nº 205 EM
Brasília, 14 de junho de 2004
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 52/2000
– SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Santo Amaro, Estado da Bahia.
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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
1997, após analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnicas 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 a Rádio Serrana FM Ltda., (Processo
nº 53640000420/2000) obteve a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim vencedora da Concorrência,
conforme atos da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, tios 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, – Eunicio Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 255, DE 2 DE JUNHO DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em o 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 o novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 53640.000420/2000,
Concorrência nº 52/2000-SSR/MC, e do PARECER/
MC/CONJUR/GCA/Nº 377 – 1.06/2004, de 2 de março de 2004, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Serrana FM
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Santo Amaro,
Estado da Bahia.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de 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 454, DE 200
(Nº 1.704/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural dos Moradores de Faina
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Faina, Estado de
Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.945, de 18 de dezembro de 2002, alterada
pela Portaria nº 617, de 9 de dezembro de 2003, que
autoriza a Associação Cultural dos Moradores de Faina
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Faina, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 87, 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 2.839, de 11 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 621, de 9 de dezembro
de 2003 – Associação Comunitária de Radiodifusão
“Novo Horizonte de Virginópolis”, na cidade de Virginópolis –MG;
2 – Portaria nº 2.945, de 18 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 617, de 9 de dezembro de
2003 – Associação Cultural dos Moradores de Faina,
na cidade de Faina – GO;
3 – Portaria nº 2.952, de 18 de dezembro de
2002, alterada póla de nº 619, de 9 de dezembro de
2003 – Pequi Esporte Clube – PEC, na cidade de Pequi – MG;
4 – Portaria nº 562, de 5 de novembro de 2003 –
Associação Comunitária de Rádio Gurinhatãense – Rádio Novo Horizonte, na cidade de Gurinhatã – MG;
5 – Portaria nº 585, de 5 de novembro de
2003 – Obras Sociais Dom Bosco, na cidade de
Irapuã – SP;
6 – Portaria nº 715, de 15 de dezembro de 2003
– Associação Beneﬁcente de Cubati – A.B.C, na cidade da Cubati – PB; e
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7 – Portaria nº 770, de 22 de dezembro de 2003
– Rádio Comunitária de Amparo Social, na cidade de
Anagé – BA.
Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC Nº 195 EM
Brasília, 30 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural dos Moradores de
Faina, na cidade de Faina, Estado de Goiás, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. 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 dessa
iniciativa, essas ações permitem que as entidades
trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando
não só no processo educacional, social e cultural, mas
também servem de elo à integração de informações
benéﬁcas em todos os seguimentos, e a todos esses
núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº
53670.000488/1998, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3% do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 2.945, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53670.000488/1998, resolve:
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Art. 1º Autorizar a entidade Associação Cultural
dos Moradores de Faina, com sede na Rua Félix de Brito
s/nº, Vila Souza, na cidade de Faina, Estado de Goiás,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 15º26’41S e longitude em
50º22’04”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PORTARIA Nº 617, DE 9 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, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53670.000488/98 e do Parecer/Conjur/MC nº 1477/2003, resolve:
Art. 1º Alterar o art. 1º, da Portaria nº 2.945, de
18 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oﬁcial
da União de 19 de dezembro de 2002, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Autorizar a Associação Cultural dos Moradores de Faina, com sede na Rua Félix de Brito, s/nº
, Vila Souza, na cidade de Faina, Estado de Goiás, a
executar pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão comunitária, sem direito de exclusividade.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 628/2002–DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.670.000.488/98 de 8 de
setembro de 1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural dos Moradores de
Faina, na localidade de Faina/GO.
I – Introdução
1. Associação Cultural dos Moradores de Faina,
inscrito no CGC sob o número 02.693.631/0001-69,
no Estado de Goiás, com sede na Rua Félix de Brito
s/n, Vila Souza na Cidade de Faina/GO, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por
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meio de requerimento datado de 8 de setembro de
1998, subscrito por representante legal, demonstrando
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de 6
de setembro de 2001, Seção 3, que contempla o logradouro onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 01, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
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– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 8 a 116, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Félix de Brito, s/nº, cidade de
Faina, Estado do Goiás, de coordenadas geográﬁcas
em 15º26’69” S de latitude e 50º22’07” W de longitude,
consoante os dados constantes no aviso no DOU de
6-9-2001, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 85 denominado de “Roteiro de Análise
Técnica de RadCom”. Posteriormente foram indicadas as
novas coordenadas e novo endereço que foram aceitos
e analisados por Engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas 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 é do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação do
subitem 6.7, II, cópia de CNPJ e subitem 6.11, (Projeto
Técnico) da Norma nº 2/98 e declaração da sede da
Entidade (ﬂs. 88 e 92).
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13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂs. 95, ﬁrmado pelo
engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu tem 6.11, folhas 105 e 106.
É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos de
habilitação de interessados na exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, depois de detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Cultural dos Moradores de Faina
– quadro diretivo
Presidente: Oromar Nascimento de Souza
Vice-Presidente: Paulo César Raye de Aguiar
Secretário: Abimael Almeida Silva
Tesoureiro: Djarbas Ortiz de Camargo
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Félix de Brito, nº 150, Bairro Vila Souza, Cidade de Faina, Estado de Goiás.
– coordenadas geográﬁcas
15°26’41”S de latitude e 50°22’04”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, ﬂs. 95, e “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação de RadCom”, ﬂs. 105 e 106,
que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Cultural dos Mo-
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radores de Faina, no sentido de conceder-lhe a Outorga
de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.670.000.488/98, de 8 de Setembro de 1998.
Brasília, 5 de dezembro de 2002. – Aline Oliveira
Prado, Relator da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relato da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 9 de dezembro 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 9 de dezembro de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 628/2002/DOSR/SSR/
MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 10 de dezembro de 2002. – Antonio
Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão Interino.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 455, DE 2005
(Nº 1.706/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza as Obras
Sociais Dom Bosco a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Irapuã, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à
Portaria nº 585, de 5 de novembro de 2003, que autoriza as Obras Sociais Dom Bosco a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Irapuã, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 87, 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

Outubro de 2005

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 2.839, de 11 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 621, de 9 de dezembro
de 2003 – Associação Comunitária de Radiodifusão
“Novo Horizonte de Virginópolis”, na cidade de Virginópolis – MG;
2 – Portaria nº 2.945, de 18 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 617, de 9 de dezembro de
2003 – Associação Cultural dos Moradores de Faina,
na cidade de Faina – GO;
3 – Portaria nº 2.952, de 18 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 619, de 9 de dezembro de
2003 – Pequi Esporte Clube – PEC, na cidade de Pequi – MG;
4 – Portaria nº 562, de 5 de novembro de 2003 –
Associação Comunitária de Rádio Gurinhatãense – Rádio Novo Horizonte, na cidade de Gurinhatã – MG;
5 – Portaria nº 585, de 5 de novembro de 2003
– Obras Sociais Dom Bosco, na cidade de Irapuã
– SP;
6 – Portaria nº 715, de 15 de dezembro de 2003
– Associação Beneﬁcente de Cubati – A.B.C., na cidade da Cubati – PB; e
7 – Portaria nº 770, de 22 de dezembro de 2003
– Rádio Comunitária de Amparo Social, na cidade de
Anagé – BA.
Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC Nº 515 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 Obras Socias Dom Bosco, na cidade
de Irapuã, 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.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, 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 53830.001759/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 585, 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 53830.001759/98 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1295/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Obras Sociais Dom
Bosco, com sede na Avenida Coronel Pedro Gonzaga
da Silva, nº 124 – Centro, na cidade de Irapuã, 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 21º16’49”S e longitude em
49º24’32’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.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 247/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.830.001.759/98, protocolizado em 21 de agosto de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Obras Sociais Dom Bosco localidade de
Irapuã, Estado de São Paulo.
I – Introdução
1. As Obras Sociais Dom Bosco, inscrita no
CNPJ sob o número 53.207.221/0001-00, no Estado
de São Paulo, com sede na Avenida Coronel Pedro
Gonzaga da Silva nº 124, Centro, cidade de Irapuã,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 20 de
agosto de 1998, subscrito por representante legal,
no qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 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 22 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 4 Km 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) Associação das Voluntárias de Irapuã – Processo nº 53.830.002.208/98, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: A Associação apresentou pedido de
arquivamento dos autos, por meio de correspondência
datada de 29/07/2002, e no sentido de conferir a validade de tal solicitação, este Departamento encaminhou
ofício à Entidade, o que foi respondido prontamente.
Face à legitimidade do pedido,o processo foi arquivado,
conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº
5801/02, datado de 30-9-2002 (cópia anexa)
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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 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 03-3-1998 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 Av. Pedro Gonzaga da Silva, nº 124
– Centro, na cidade de Irapuã, Estado de São Paulo, de
coordenadas geográﬁcas em 21º11’35”S de latitude e
49º42’43”W de longitude. Ocorre que, posteriormente,
as coordenadas e endereço propostos foram retiﬁcados,
passando a estar na Av. Cel. Pedro Gonzaga da Silva,
124, Centro em 21º16’49”S de latitude e 49º24’32”W
de longitude consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 22–12–1998.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 136 e 137, 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 I,
II, III, IV, V, VIII e X da Norma 02/98, comprovação de
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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 projeto técnico
(ﬂs.141 a 301).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 273 e
274, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindose 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 282 e 283. 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 301 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
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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
Obras Sociais Dom Bosco;
• quadro diretivo
Presidente: Oswaldo Alfredo Pinto
Vice-presidente: Hilda Conceição Rodrigues Pontes
1ª Secretária: Sueli Aparecida Sartori Camani
2º Secretário: Aguinaldo Aparecido Pinheiro
1º Tesoureiro: Aparecida do Carmo Cardoso Tripolli
2º Tesoureiro: Rozali do Carmo Palharis Burilli
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Cel. Pedro Gonzaga da Silva, 124, Centro, cidade
de Irapuã, Estado de São Paulo;
• coordenadas geográﬁcas
21º16’49” de latitude e 49º24’32” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação” – ﬂs. 282 e 283, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 273 e 274
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Obras Sociais Dom Bosco,
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 53.830.001.759/98, de
21 de agosto de 1998.
Brasília, 8 de setembro de 2003 – Aline Oliveira
Prado, Chefe de Serviço/SSR – Relator da conclusão
Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Chefe de Serviço/SSR – Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 9 de setembro de 2003 – Jayme Marques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de Áudio e Imagem.
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De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 9 de setembro de 2003 – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 247/2003/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 9 de setembro de 2003 – Eugênio de
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 456, DE 2005
(Nº 1.707/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária de Amparo Social a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Anagé, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 770, de 22 de dezembro de 2003, que autoriza
a Rádio Comunitária de Amparo Social a executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Anagé, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 87, 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 2.839, de 11 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 621, de 9 de dezembro
de 2003 – Associação Comunitária de Radiodifusão
“Novo Horizonte de Virginópolis”, na cidade de Virginópolis – MG;
2 – Portaria nº 2.945, de 18 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 617, de 9 de dezembro de
2003 – Associação Cultural dos Moradores de Faina,
na cidade de Faina – GO;
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3 – Portaria nº 2.952, de 18 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 619, de 9 de dezembro de
2003 – Pequi Esporte Clube – PEC, na cidade de Pequi – MG;
4 – Portaria nº 562, de 5 de novembro de 2003 –
Associação Comunitária de Rádio Gurinhatãense – Rádio Novo Horizonte, na cidade de Gurinhatã – MG;
5 – Portaria nº 585, de 5 de novembro de
2003 – Obras Sociais Dom Bosco, na cidade de
Irapuã – SP;
6 – Portaria nº 715, de 15 de dezembro de 2003
– Associação Beneﬁcente de Cubati – A.B.C., na cidade da Cubati – PB; e
7 – Portaria nº 770, de 22 de dezembro de 2003
– Rádio Comunitária de Amparo Social, na cidade de
Anagé – BA.
Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC Nº 69 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 Rádio Comunitária de Amparo Social,
na cidade de Anagé, Estado da Bahia, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, 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 53640.001456/98, 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 770, 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 2.615, 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 53640.001456/98 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1735/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Rádio Comunitária
de Amparo Social, com sede na Av. Edson Soares, nº
975 – Bairro Augusto Viera, na cidade de Anagé, Estado da Bahia, 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 14º36’58”S e longitude em
41º07’35”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 403/2003 – DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53640001456/98, protocolizado em 7-10-1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Rádio Comunitária de Amparo Social,
localidade de Anagé, Estado da Bahia.

Outubro de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

I – Introdução
1. A Rádio Comunitária de Amparo Social, inscrita no CNPJ sob o número 02.449.087/0001-04, no
Estado da Bahia, com sede na Av. Edson Soares, nº
975, cidade de Anagé, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 25 de setembro de 1998, subscrito por
representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU de 22 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 Av. Edson Dias, 975, na cidade
de Anagé, Estado da Bahia, de coordenadas geográﬁcas em 14º37’01”S de latitude e 41º07’34”W de longitude. Ocorre que posteriormente as coordenadas
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foram retiﬁcados, passando em 14º36’58”S de latitude
e 41º07’35”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 61/62, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para
a apresentação de alteração estatutária, subitem 6.7
inc. II, comprovação das manifestações de apoio, juntar aos autos cópia do cartão de CNPJ e declaração
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação
dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção
da Entidade, tendo sido solicitada à apresentação do
projeto técnico (ﬂs. 67 a 203).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 123/124,
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 143/144. 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 203, 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 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 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
Rádio Comunitária de Amparo Social
• quadro diretivo
Presidente: Isnáli Matos do Amparo
Vice-presidente: Antônio Íris Rodrigues de Oliveira
Secretário: João Vieira Sobrinho
Dir. Financeiro: Blândson Viana Soares
Dir. Operações: Júlio César Santos
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Edson Soares, nº 975, cidade de Anagé, Estado
da Bahia;

Outubro de 2005

• coordenadas geográﬁcas
14°36’58” de latitude e 41°07’35” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação” – ﬂs. 143/144. bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 123/124
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Rádio Comunitária
de Amparo Social, 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
53640001456/98, de 7 de outubro de 1998.
Brasília, 2 de Dezembro de 2003. – Luciana
Coelho, Relator da conclusão Jurídica, Chefe de Serviço/SSR – Regina Aparecida Monteiro, Relator da
conclusão Técnica, Chefe de Serviço / SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Jayme Marques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de Áudio e Imagem.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, de dezembro de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 403/2003/DOS/SSCE/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 3 de dezembro de 2003. – Eugenio de
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 457, DE 2005
(Nº 1.709/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
à Maia & Oliveira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Costa Rica, Estado de Mato
Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 20 de novembro de 2003, que outorga
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concessão à Maia & Oliveira Ltda. para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 103, 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 20 de novembro de 2003, que “Outorga
concessão à Maia & Oliveira Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, sem
direito de exclusividade, na cidade de Costa Rica,
Estado do Mato Grosso do Sul”.
Brasília, 23 de 2005. – Luiz Inácio Lula da
Silva.
MC Nº 351 EM
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 ã 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 tenros estabelecidos pelos
respectivos editais, tomando-se assim vencedora da
Concorrência, conforme atos da mesma Comissão,
que homologuei, a seguinte entidade:
Maia & Oliveira Ltda., serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Costa Rica,
Estado do Mato Grosso do Sul (Processo nº 53670.
001198/2001 e Concorrência nº 42/2001 – SSR/MC).
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 42.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe
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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.
DECRETO Nº , DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003
Outorga concessão à Maia & Oliveira
Ltda., pra explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, sem direito de
exclusividade, na cidade de Costa Rica,
Estado do Mato Grosso do Sul.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os mis. 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 à Maia & Oliveira Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Costa
Rica, Estado do Mato Grosso do Sul.
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 tomar-se nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 2003; 182º da
Independência 115º da República. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 458, DE 2005
(Nº 1.711/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Solidariedade Goianorte FM
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Goianorte, Estado do
Tocantins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 376, de 30 de setembro de 2004, que autoriza
a Associação Cultural Solidariedade Goianorte FM a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Goianorte, Estado do Tocantins.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 134, 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 558, de 5 de novembro de 2003
– Liga de Proteção a Maternidade e a Infância de Cariré, na cidade de Cariré – CE;
2 – Portaria nº 580, de 5 de novembro de 2003
– Associação Comunitária Maranata, na cidade de
Guamaré – RN;
3 – Portaria nº 315, de 24 de agosto de 2004
– Associação Beneﬁcente das Crianças Carentes e
Abandonadas de Bandeirantes, no Município de Bandeirantes – PR;
4 – Portaria nº 376, de 30 de setembro de 2004
– Associação Cultural Solidariedade Goianorte TO,
Município de Goianorte – TO;
5 – Portaria nº 380, de 25 de outubro de 2004
– Associação Comunitária de Abaíra – BA, no Município de Abaíra – BA; e
6 – Portaria nº 448, de 24 de novembro de
2004 – Associação da Rádio Comunitária Dinâmica
de Ponte Branca FM – 91.5, no Município de Ponte
Branca – MT.
Brasília, 9 de 2005. – Luiz Inácio Lula da Silva.
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MC Nº 264 EM
Brasília, 5 de outubro 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 Cultural Solidariedade Goianorte FM, no Município de Goianorte, Estado de Tocantins, 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 53665.000002/01, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente,
PORTARIA Nº 376, DE 30 DE SETEMBRO 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 53665.000002/01 e do parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 526 – 1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultural Solidariedade Goianorte FM, com sede na Rua
Goiás, s/nº, esquina com Avenida Bananal – Centro,
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no Município de Goianorte, Estado de Tocantins, 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 08º46’36”S e longitude em
48º55’59”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO
Nº 99/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – AOP
Referência: Processo nº 53.665.000.002/01, protocolizado em 8 de janeiro de 2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural Solidariedade Goianorte FM, localidade de Gioanorte, Estado do Tocantins.
I – Introdução
1. A Associação Cultural Solidariedade Goianorte
FM, inscrita no CNPJ sob o número 4.176.793/000155, no Estado do Tocantins. com sede na Rua Goiás,
s/nº, esquina com Avenida Bananal, Centro, cidade
de Goianorte, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado
de 05 de janeiro de 2001, subscrito por representante
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 24 de maio de 2002, que contempla a
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 Km 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 1 km, com
centro localizado na Rua Goiás, esq. Av. Bananal Q.83
L. 10, Setor Central, na cidade de Goianorte, Estado do
Tocantins, de coordenadas geográﬁcas em 08º46’36”S
de latitude e 48º55’59”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 76 e 77, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereço e sede do sistema irradiante, outros
dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I,II
e III da Norma 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ da requerente, comprovação das manifestações de apoio à Entidade, 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. 80 a 175).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 170, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-
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se conformidade com a Norma 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 176 e 177. 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 175 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
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• nome
Associação Cultural Solidariedade Goianorte FM
• quadro diretivo
Presidente: Berenice Vieira da Silva
Vice Presidente: Cícero Alves Crispim
1ª Secretária: Maria da Piedade Silverio
2º Secretário: Edimar Lima Coelho
1º Tesoureiro: José Luiz de Sousa
2º Tesoureiro: Benedito de Jesus Ferreira
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Goiás esq. com Avenida Bananal, s/nº, Centro,
cidade de Goianorte, Estado do Tocantins.
• coordenadas geográﬁcas
08°46’36” de latitude e 43°55’5” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação” – ﬂs. 176 e 177, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 170 e que
se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Cultural Solidariedade Goianorte FM, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.665.000.002/01, de 08 de janeiro de 2001.
Brasília, 17 de março de 2004. _ Aline Oliveira
Prado, Relator da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 17 de março de 2004. _ Alexandra Luciana Costa, Coordenadora.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 459, DE 2005
(Nº 1.712/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Guimarães a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Guimarães, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 200, de 12 de junho de 2003, que autoriza
a Associação Cultural de Guimarães a executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
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de radiodifusão comunitária na cidade de Guimarães,
Estado do Maranhão.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 209, 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 200, de 12 de junho de 2003
– Associação Cultural de Guimarães, na cidade de
Guimarães – MA;
2 – Portaria nº 213, de 12 de junho de 2003 – Associação de Comunicação Comunitária de Brejo do
Cruz, na cidade de Brejo do Cruz – PB;
3 – Portaria nº 320, de 27 de junho de 2003 – Associação de Cultura de Brasília de Minas, na cidade
de Brasília de Minas – MG;
4 – Portaria nº 396, de 28 de julho de 2003 – Associação Liberalista de Itapiranga, na cidade de Itapiranga – AM;
5 – Portaria nº 426, de 28 de agosto de 2003 –
Associação Comunitária Alto Bandeirante – ACABAN,
na cidade de Ipaumirim – CE;
6 – Portaria nº 675, de 9 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Altônia, na cidade de Altônia – PR;
7 – Portaria nº 723, de 15 de dezembro de 2003
– Associação Cultural Marmeleiro, na cidade de Marmeleiro – PR; e
8 – Portaria nº 749, de 19 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária de Rádio de Lagoa do Barro
do Piauí, na cidade de Lagoa do Barro do Piauí – PI.
Brasília, 13 de abril de 2005.
MC Nº 251 EM
Brasília, 4 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural de Guimarães, na
cidade de Guimarães, Estado do Maranhão, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
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cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53720.000751/01, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,
PORTARIA Nº 200, DE 12 DE JUNHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53726.000751/01 e do Parecer/Conjur/MC nº 557/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural de Guimarães, com sede na Avenida Celso Coutinho, nº 1339 –
Centro, na cidade de Guimarães, Estado do Maranhão,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 02º08’11”S e longitude em
44º36’28”W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira
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RELATÓRIO Nº 38/2003–DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53720000751/01, protocolizado 30-11-01.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural de Guimarães, localidade de Guimarães, Estado do Maranhão.
I – Introdução
1. A Associação Cultural de Guimarães, inscrita
no CNPJ sob o número 04.723.228/0001-60, no Estado
do Maranhão, com sede na Avenida Celso Coutinho
1339, Centro, cidade de Guimarães, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 22 de novembro de 2001,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 29 de agosto de 2002, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5Km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
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centro localizado na Avenida Celso Coutinho s/nº, Bela
Vista, na cidade de Guimarães, Estado do Maranhão,
de coordenadas geográﬁcas em 02º08’11”S de latitude
e 44º36’28”W de longitude, consoante os dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 29-8-02.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 9l/92, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos III, IV, V da Norma 2/98, cópia do CNPJ da requerente, 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. 97 a 118).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 75/76,
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 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 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 119, 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;
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• 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 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Cultural de Guimarães;
• quadro diretivo
Presidente Erivan Barros Silva
Vice-Presidente José Benedito Anchieta Cunha
Primeiro Secretário José do Nascimento A. Pereira
Segundo Secretário Josenilton Anchieta Ferreira
Primeira Tesoureira Hilbene de Fátima Silva
Segundo Tesoureiro José Francisco dos Santos
Aguiar
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Avenida Celso Coutinho s/nº, Bela Vista, cidade de
Guimarães, Estado do Maranhão;
• coordenadas geográﬁcas
O2º08’11” de latitude e 44º36’28” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação” – ﬂs. 93 e 94, bem como
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“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 75/76 e que
se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Cultural de Guimarães, 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 53720000751/01,
de 30 de novembro de 2001.
Brasília, 13 de maio de 2003. – Relator da conclusão jurídica, Cristiane Cavalheiro Rodrigues, Relator
da conclusão Técnica, Regina Aparecida Monteiro.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime de Carvalho Neto Coordenador-Geral de Outorga de Serviços
de Áudio e Imagem
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 460, DE 2004
(Nº 1.718/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação
Rádio Comunitária Rosário/FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Moema, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 332, de 3 de julho de 2003, que autoriza a
Associação Rádio Comunitária Rosário/FM a executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Moema,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 834, 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 332, de
3 de julho de 2003, que autoriza a Associação Rádio
Comunitária Rosário/FM a executar pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Moema, Estado de
Minas Gerais.
Brasília, 10 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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MC Nº 223 EM
Brasília, 31 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Rádio Comunitária Rosário/FM, na cidade de Moema, Estado de Minas Gerais,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.000339/01, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 332, DE 3 DE JULHO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000339/01 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 610/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Rádio Comunitária Rosário/FM, com sede na Rua Caetés, nº 630, 2º
andar, na cidade de Moema, Estado de Minas Gerais,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 19°50’40”S e longitude em
45°24’46”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 132/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.000.339-01, protocolizado em 9-5-2001
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Rádio Comunitária Rosário/
FM, localidade de Moema, Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Rádio Comunitária Rosário/FM,
inscrita no CNPJ sob o número 04.427.236/0001-60,
no Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Caetés,
nº 230, 2º andar, cidade de Moema, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme
requerimento datado de 6 de Maio de 2.001, 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 abril de 2001, que contempla a
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5 km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o requerimento de outra entidade foi objeto de exame por parte do
Departamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo sido seu processo devidamente analisado e
arquivado. Os motivos do arquivamento, bem como a
indicação da relação constando o respectivo nome e
processo, se encontram abaixo explicitadas:
a) Comitê Cidadania Ação de Graça – Processo
nº 53.710.001.227-99, arquivado pelos seguintes fatos
e fundamentos: “ ...Utilizou-se o critério da Representatividade, em obediência ao disposto na Legislação
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especíﬁca, do qual constatou-se que esta Entidade apresentou menor número de manifestações em
apoio à iniciativa que a sua concorrente – critério de
seleção determinado pelo subitem 6.10.2 da Norma
Complementar 2/98.”, conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº 4852/02, datado de 16-8-2002
(cópia anexa).
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Caetés, nº 630, 2º andar,
Centro, na cidade de Moema, Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográﬁcas em 19°50’40”S de
latitude e 45°24’46”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 55. 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 cm faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II, III
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 e declaração do endere-
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ço da sede. Diante da regularidade técnico-jurídica do
processo nº 53.710.001.227-99, referentes à interessada na localidade e em observância ao disposto no
subitem 6.10.1 da Norma 2/98, foi encaminhado oﬁcio
para que se estabelecesse uma associação entre as
mesmas, ocorre que, frente negativa das entidades e
considerando o decurso do prazo concedido, utilizouse o critério de seleção apontado no subitem 6.10.2
da Norma 2/98, do qual constatou-se que a requerente
conta com maior número de manifestações em apoio
que a sua concorrente, em decorrência de tal fato a
Entidade foi selecionada, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 58 a 189).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 138, 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 143 e 144. 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 189, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 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 Rádio Comunitária Rosário/FM;
• quadro diretivo
Presidente: Antônio Ferreira do Amaral
Vice-Presidente: José Eustáquio Batista
Secretário Geral: José Agostinho das Graças
2º Secretário: Nilda Célia de Souza
Tesoureiro: José Donizete Bárbara
2º Tesoureiro: Antônio Madeira
1º Diretor de Oper.: Ênio José Cardoso
Vice-Diretor de Oper.: Marcus Vinícius Mesquita Oliveira
Dir. Patrimônio: Anísio Alves Bessas
Vice-Dir. Patrimônio: Rafael Antônio do Amaral
Dir. Cult. e Com. Social: José Wilsom Martins
Vice-Dir. Cult. e Com. Social: Maria Aparecida Resende Cardoso
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Caetés, nº 630, 2º andar, cidade de Moema Estado de Minas Gerais.
• coordenadas geográﬁcas
19º50’40” de latitude e 45º24’46” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação” – ﬂs. 143 e 144, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 138 e que
se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Rádio
Comunitária Rosário/FM, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
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condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.710.000.339-01 de 9 de maio de 2001.
Brasília, 20 de maio de 2003. – Sibela Leandra
Portela, Relatora da conclusão Jurídica – Ana Maria
da Dores Silva, Relatora da conclusão Técnica.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 23 de maio de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto – Coordenador-Geral de Outorga
de Serviço de Áudio e Imagem.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 23 de maio de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 132/2003/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 23 de maio de 2003. – Eugênio de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
(À Comissão Educação – Decisão Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 461, DE 2005
(Nº 1.720/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Jaguaruna a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jaguaruna, Estado
de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 583, de 5 de novembro de 2003, que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária de Jaguaruna
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Jaguaruna, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 887, 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,
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sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 2.953, de 18 de dezembro de
2002, alterada pela de nº 628, de 9 de dezembro de
2003 – Fundação Cultural de Radiodifusão Valenciana
– FUNCRAVA, na cidade de Valença – PI;
2 – Portaria nº 530, de 8 de outubro de 2003
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura,
na cidade de Lages – SC;
3 – Portaria nº 572, de 5 de novembro de 2003
– Associação Comunitária dos Moradores de Cacimba
de Meia, na cidade de Cacimba de Areia – PB;
4 – Portaria nº 583, de 5 de novembro de 2003
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Jaguaruna, na cidade de Jaguaruna – SC;
5 – Portaria nº 653, de 9 de dezembro de 2003
– Associação Esperança e Liberdade, na cidade de
Candiba – BA;
6 – Portaria nº 688, de 9 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária Candelariense – ACOMCAN, na cidade de Candelária – RS;
7 – Portaria nº 721, de 15 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária Beneﬁcente Rural de São
Sebastião do Paraíso, na cidade de São Sebastião do
Paraíso – MG;
8 – Portaria nº 768, de 22 de dezembro de 2003
– Associação Comunitária Ágape Mantenense de Radiodifusão, na cidade de Mantena, – MG; e
9 – Portaria nº 773, de 22 de dezembro de 2003
– Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária,
na cidade de José Boiteux – SC.
Brasília, 15 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 514 EM
Brasília, 26 de novembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária de Jaguaruna, na cidade de Jaguaruma, Estado
de Santa Catarina, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. 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
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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 53820.000582/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 583, 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 53820.000582/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.322/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de
Radiodifusão Comunitária de Jaguaruna, com sede na
Rua Nereu Ramos, s/nº, esquina com a Rua Coronel
Luis Francisco, na cidade de Jaguaruna, Estado de
Santa Catarina, para executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-à 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 28°36’56”S e longitude em
49°01’24”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 258/2003 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.820.000.582/98, protocolizado em 27 de agosto de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Radiodifusão Comunitária de Jaguaruna, localidade de Jaguaruna, Estado
de Santa Catarina.
I – Introdução
1. A Associação de Radiodifusão Comunitária de Jaguaruna, inscrita no CNPJ sob o número
01.291.370/0001-98, no Estado de Santa Catarina, com
sede na Rua Nereu Ramos, s/nº, esquina com a Rua
Coronel Luís Francisco, cidade de Jaguaruna, dirigiu-se
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 26 de agosto de 1998,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu 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
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centro localizado na Rua Nereu Ramos, s/nº, Centro,
na cidade de Jaguaruna, Estado de Santa Catarina, de
coordenadas geográﬁcas em 28º36’54”S de latitude e
49º1’30”W de longitude. Ocorre que, posteriormente,
as coordenadas propostas foram retiﬁcadas, passando a estar em 28º36’56”S de latitude e 49º01’24”W de
longitude consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 18-03-1999.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 68 e 69, 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: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos II da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, cópia 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. 72 a 134).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de informações Técnicas” – ﬂs. 129, 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 135 e 136. Ressaltamos que
nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação da entidade; os endereços da sede
administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
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9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 134 dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação de Radiodifusão Comunitária de Jaguaruna;
• quadro diretivo
Coordenador: Manoel Mathias Ferreira
Tesoureiro: Sebastião Costa Rebelo
Secretária: Marter Rosa Pereira
Aux. Coord: Francisca da Costa Medeiros
Aux. Coord: Itamar Vieira Cruz
Aux. Cond: Jalmor Joaquim Vital Ferreira
Aux. Coord.: Marino Manoel de Bitencourt
Aux. Coord.: Luiz Vanderlei Gonçalves
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• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Nereu Ramos, s/n, Centro, cidade de Jaguaruna,
Estado de Santa Catarina;
• coordenadas geográﬁcas
28º36’56” de latitude e 49º01’24” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação” – ﬂs. 135 e 136, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 129 e que
se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão
Comunitária de Jaguaruna, 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
53.820.000.582/98, de 27 de agosto de 1998.
Brasília, 15 de setembro de 2003 – Aline Oliveira
Prado, Chefe de Serviço/SSR – Relator da conclusão
Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Chefe de Serviço/SSR – Relator da conclusão Técnica.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 462, DE 2005
(Nº 1.722, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Cultural Dixseptiense a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.937, de 18 de dezembro de 2002, alterada
pela Portaria nº 741, de 19 de dezembro de 2003, que
autoriza a Associação Comunitária Cultural Dixseptiense a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 913, 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

Outubro de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nº 2.937, de 18 de dezembro de 2002, alterada pela
de nº 741, de 19 de dezembro de 2003, que autoriza a Associação Comunitária Cultural Dixseptiense
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do
Rio Grande do Norte.
Brasília, 20 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 200 EM
Brasília, 30 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a V. Exª portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que a entidade Associação Comunitária Cultural Dixseptiense,
na cidade de Governador Dix-Sept Rosado, 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. 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 dessa
iniciativa, essas ações permitem que as entidades
trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando
não só no processo educacional, social e cultural, mas
também servem de elo à integração de informações
benéﬁcas em todos os seguimentos, e a todos esses
núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de
origem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo nº 53780.000118/00, 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 2.937, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53780.000118/00, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Cultural Dixseptiense, com sede na Rua Santa Catarina, s/nº
– Centro, na cidade de Governador Dix-Sept Rosado,
Estado do Rio Grande do Norte, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 05°27’50”S e
longitude em 37°30’50”W, utilizando a freqüência
de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PORTARIA Nº 741, 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, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53780.000118/00 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.385/2003, resolve:
Art. 1º Alterar o art. 1º, da Portaria nº 2.937, de
18 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oﬁcial
da União de 19 de dezembro de 2002, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Cultural Dixseptiense, com sede na Rua Santa Catarina,
s/nº – Centro, na cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte, a executar pelo
prazo de dez anos, serviço de radiodifusão comunitária,
sem direito de exclusividade.”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 652/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.780.000.118-00 de 211-2000.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Cultural Dixseptiense, na localidade de Governador Dix-Sept Rosado,
Estado do Rio Grande do Sul.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária, Cultural Dixseptiense, inscrita no CNPJ sob o número 04.158.151/000123, no Estado do Rio Grande do Norte, com sede na
Rua Santa Catarina, s/nº, Centro, Cidade de Governador Dix-Sept Rosado, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datada de 19-12-2000, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade
que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
9 de abril de 2001, Seção 3, que contempla localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
a Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 30-3-1998
e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
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serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda, juntando a documentação
necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a
responsabilidades e obrigações de dirigentes,
enquanto vinculadas à entidade, EM face dos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 5 à 122, dos autos.
8. Analisados os documentas apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que possa a examinar as informações técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Santa Catarina, s/nº, Centro,
na cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Estado
do Rio Grande do Norte, de coordenadas geográﬁcas
em 05º27’50”S de latitude e 37º30’50”W de longitude
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 9-4-2001, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
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documento de folhas 3, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Inicialmente os autos do processo foram arquivados, no entanto frente à pedido de reconsideração
houve a revisão da decisão anterior, decidindo-se pelo
andamento do pleito. Desta forma seguiram-se diligências
para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II, III, VI e X da Norma nº 2/98, bem como
apresentação de alteração estatutária (ﬂs 54-119).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 106, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 120 e 121.
15. É o relatório.
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documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Comunitária, Cultural Dixseptiense
• quadro diretivo
Presidente: Antônio Gilberto Martino da Costa
Secretário: Francisco de Assis Araújo Silva
Tesoureiro: Francisco das Chagas Ernesto
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Santa Catarina, s/nº, Centro, Cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do
Norte.
• coordenadas geográﬁcas
05º27’50” de latitude e 37º30’50” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no Roteiro de Análise
de Instalação da Estação” – ﬂs. 120 e 121, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 106 e que
se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária, Cultural Dixseptiense, no sentido de conceder-lhe a Outorga
de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.780.000.118-00 de 21 de dezembro de 2000.
Brasília, 16 de dezembro de 2002

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.

IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhas
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de

Brasília, 10 de dezembro de 2002 – Nilton Geraldo Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.

34848

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Brasília, 16 de dezembro de 2002. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento
de Outorga de Serviços de Radiodifusão de Serviços
de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº /2002/DOSR/SSR/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 17 de dezembro de 2002 – Antônio Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 463, DE 2005
(Nº 1.725/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Tibagi a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tibagi, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria a 171, de 16 de abril de 2004, que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Tibagi a executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tibagi, Estado do Paraná.
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 – Podaria 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 – Podaria nº 135, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária e Agropastoril de Tuiutiba, na
cidade de Campo Formoso – BA;
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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 – Podaria 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;
8 – Portaria nº 171, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária de 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 Podo União – SC; e
11 – Podaria 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 154 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 Tibagi, na cidade
de Tibagi, 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
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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 53740.000997/98, 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 171, 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 53740.000997/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 0374/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de
Tibagi, com sede na Rua Machadinho, nº 93 – Centro,
na cidade de Tibagi, 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 24º30’56”S e
longitude em 50º24’40”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
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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 de Oliveira.
RELATÓRIO
Nº 039/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – AOP
Referência: Processo nº 53.740.000.997/98, protocolizado em 2 de setembro de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Tibagi, localidade de
Tibagi, Estado do Paraná.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Tibagi, inscrita no CNPJ sob
o número 01.487.640/0001-30, no Estado do Paraná,
com sede na Rua Machadinho, nº 93 – Centro, cidade de Tibagi, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, conforme requerimento datado
de 27 de agosto de 1998, subscrito por representante
legal, no qual demonstrou interesse na exploração 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 5 de novembro 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 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
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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 Machadinho, nº 93 – Centro
na cidade do Tibagi, Estado do Paraná, de coordenadas
geográﬁcas em 24º31’29”S de latitude e 50º24’53”W
de longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas propostas foram retiﬁcadas passando a estar
em 24º30’56”S de latitude e 50º24’40”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 mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 75 e 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, 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 e VIII da Norma nº 2/98, comprovação de
necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ retiﬁcado 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. 79 a 165).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 115, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se
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nas folhas 128 e 129. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação
da entidade; os endereços da sede administrativa e de
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
características técnicas dos equipamentos (transmissor)
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 165 dos autos, corresponde
ao que se segue:
– Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
– ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas e
em conformidade com os preceitos dispostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
– comprovantes relativos a maioridade
e nacionalidade dos dirigentes;
– manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
– planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
– declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes
autos, após detido exame do rol de documentos, os
quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
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• nome
Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Tibagi
• quadro diretivo
Presidente: Alberto Jorge Bittencourt
Vice-Presidente: João Carlos Gomes
Secretário-Geral: Rildo Emanoel Leonardi
Tesoureiro: Evaldo Gomes Júnior
Diretor-Adm.: Eder Romel
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Machadinho, 93 – Centro, cidade de Tibagi,
Estado do Paraná.
• coordenadas geográﬁcas
24°30’56”de latitude e 50º24’40” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 128 e 129, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 115
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Tibagi, 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 53.740.000.997/98, de
2 de setembro de 1998.
Brasília, 5 de fevereiro de 2005. _ Aline Oliveira
Prado, 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, 5 de fevereiro de 2004. _ Alexandra
Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 5 de fevereiro de 2004. _ Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 039/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 5 de fevereiro de 2004. _ Carlos Alberto
Freire Resende, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica Substituto.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 464, 2005
(Nº 1.738/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação de Apoio à Comunicação Cristã
– FACC – para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Picos, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 508, de 9 de dezembro de 2004, que outorga
permissão à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã
– FACC – para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Picos, Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 216, 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 executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com ﬁns exclusivamente educativos, conforme os
seguintes atos:
1 – Portaria nº 421, de 12 de novembro de 2004
– Fundação Rui Baromeu, no Município de Colatina
– ES; e
2 – Portaria nº 508, de 9 de dezembro de 2004
– Fundação de Apoio à Comunicação Cristã – FACC,
no Município de Picos – PI.
Brasília, 19 de abril de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 18 EM
Brasília, 31 de janeiro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo
nº 53000.04258312004-44, de interesse da Fundação de Apoio à Comunicação Cristã – FACC, objeto
de permissão para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusi-
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vamente educativos, no Município de Picos, Estado
do Piauí.
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 encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações exigidas para a execução do serviço, conforme análise procedida pela Consultoria Jurídica deste
Ministério.
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, – Eunicio Oliveira.
PORTARIA Nº 508, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 13,
§ 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista
o que consta do Processo nº 53000.04258312004-44,
e do Parecer/MC/CONJUR/TBC/nº1689 – 1.07/12004,
resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação de Apoio
à Comunidade Cristã – FACC, para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com ﬁns exclusivamente educativos, no Município de
Picos, Estado do Piauí.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunicio Oliveira.
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PARECER
Nº 437 /2004/CORNN/CGSA/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53000.042583/2004
Interessada: Fundação de Apoio à Comunicação Cristã – FACC
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão
Ementa: Independe de edital a outorga para serviço de
radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
Conclusão: À apreciação da douta CONJUR
I – Dos Fatos
A Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, com
sede no Município de Picos, Estado do Piauí, requer
lhe seja outorgada permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com ﬁns exclusivamente educativos, no Município de
Picos/PI, mediante utilização do canal 285E, 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, executar e manter serviços de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
Para atender aos requisites 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.
Plínio José Luz da Silva, cabendo a ele a representação ativa e passiva da entidade, nos atos de sua
administração.
Compõem a Diretoria Executiva da entidade,
ainda, o Sr. Antônio Borges de Moura Leal (Diretor
Administrativo) e o Sr. Marx Rodrigues de Moura (Diretor Financeiro).
II – Do Mérito
A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens está prevista na Constituição Federal
(art. 21, inciso XII, alínea a).
É também a Carta Magna, em seu art. 223, que
atribui ao Poder Executivo competência para outorgar
concessão, permissão e autorização para o referido
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serviço. A eﬁcácia do correspondente ato está condicionada à deliberação do Congresso Nacional.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, em seu art. 13, com a redação que lhe deu o Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, publicado
no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de
edital para a outorga de serviço de radiodifusão com
ﬁns exclusivamente educativos.
“Art. 13. ................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de serviços de radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos.”
A documentação instrutória concernente à entidade e aos seus diretores 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 (ﬂ. 32).
O deferimento da outorga pretendida não implicará descumprimento dos limites ﬁxados pelo Decreto-Lei
nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declaração
nos autos (ﬂs. 69/72).
Também formularam pedidos para outorga de
permissão para executar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, naquela localidade, a Fundação
Educativa e Cultural Catarino Varjão (Processo nº
53000.027969/2004) e a Fundação Cultural e Educativa de Picos (Processo nº 53760.000188/2002).
III – Conclusão
Em face da correta instrução do processo, em
observância aos dispositivos legais que regem os
serviços de radiodifusão, sugerimos o envio destes
autos à douta Consultoria Jurídica deste Ministério,
para apreciação.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde
o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a
Constituição Federal (art. 223).
É o parecer sub censura.
Brasília, 9 de novembro de 2004. – Silvana Oliveira Moreno, Advogada – Região Norte/Nordeste.Geral de Outorga de Serviços de Áudio.
Brasília, 9 de novembro de 2004. – Marcelo Fiúza
Lima. Coordenador – Região Norte Nordeste.
De acordo. à consideração do Sr. Secretário de
Serviços de Comunicação Eletrônica.
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Brasília, 9 de novembro de 2004. – Anacleto
Rodrigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga
de Serviços de Áudio.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 9 de novembro de 2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica – Substituto.
(À Comissão de Educação – em decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 465, DE 2005
(Nº 1.746/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Beneﬁcente de Lagoa dos
Gatos a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lagoa dos Gatos,
Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 162, de 16 de abril de 2004, que autoriza
a Associação Comunitária Beneﬁcente de Lagoa dos
Gatos a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Lagoa dos Gatos, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 128, 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 50, de 16 de janeiro de 2004
– Associação Comunitária Itaiense, na cidade de Itaí
– SP;
2 – Portaria nº 144, de 16 de abril de 2004 – Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário
de Sobral, na cidade de Sobral – CE;
3 – Portaria nº 154, de 16 de abril de 2004 – Associação Cultural de Heliodora – ACHÉ, na cidade de
Heliodora – MG;
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4 – Portaria nº 162, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária Beneﬁcente de Lagoa dos Gatos, na cidade de Lagoa dos Gatos – PE;
5 – Portaria nº 167, de 16 de abril de 2004, alterada pela de nº 411, de 12 de novembro de 2004
– Associação Educacional e Cultural – Interativa, na
cidade de Medianeira – PR;
6 – Portaria nº 248, de 31 de maio de 2004, alterada pela de nº 382, de 27 de outubro de 2004 – Associação Comunitária Beneﬁcente do Município de
Uiraúna, no Município de Uiraúna – PB; e
7 – Portaria nº 307, de 20 de agosto de 2004
– AMEI – Associação Comunitária Municipal Educacional e Informativa, no Município de Aragarças
– GO.
Brasília, 9 de março de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 166 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 Beneﬁcente
de Lagoa dos Gatos, situada na cidade de Lagoa dos
Gatos, no 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 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
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do Processo Administrativo nº 53.103.000.862/98, 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 Oliveira.
PORTARIA Nº 162, 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 53.103.000.862/98 e do Parecer IMC/
CONJUR/MRD/nº 497-1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Beneﬁcente de Lagoa dos Gatos, com
sede na Rua Agamenon Magalhães, 131 A, Centro, na cidade de Lagoa dos Gatos, no 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 8º39’23”S e longitude em
35º54’17”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
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. – Eunicio Oliveira.
RELATÓRIO
Nº 86/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – AOP
Referência: Processo nº 53.103.000.862/98, protocolizado em dia de novembro de 1998.
Objeto: Requerimento exploração Radiodifusão de
autorização para a do Serviço de Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Beneﬁcente
de Lagos dos Gatos, localidade de Lagoa dos Gatos,
Estado de Pernambuco.
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I – Introdução
1. A Associação Comunitária Beneﬁcente de
Lagoa dos Gatos, inscrita no CNPJ sob o número
2.768.357/0001-40, no Estado de Pernambuco, com
sede na Rua Agamenon Magalhães, 131-A, Centro,
cidade de Lagoa dos Gatos, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 9 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 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 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, 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 Agamenon Magalhães nº 131-A, na
cidade de Lagoa dos Gatos, Estado de Pernambuco,
de coordenadas geográﬁcas em 08º39’23”S de latitude
e 35º54’l7”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende na memória do
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documento de folhas 63 e 64, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
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 e IV da Norma nº 2/98, comprovação
de necessária alteração estatutária, cópia 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 à apresentação do projeto
técnico (ﬂs. 67 a 130).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 78, 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 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 130 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;
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– comprovantes relativos à maioridade
e nacionalidade dos dirigentes;
– manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
– planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o projeto técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
– declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária Beneﬁcente de Lagoa dos
Gatos
• quadro diretivo
Presidente: Eva Aurélia de Freitas
Vice Presidente: Andréia Paula de Freitas
1º Secretário: Cedson Alves Viana Neve
2º Secretária: Magali Rita da Silva Ferreiro
Tesoureira: Lucélia de Freitas Pereira
2º Tesoureira: Juciane Soares de Assunção
Dir. Cultural: José Evaniedson Alves Viana da Silva
Dir. Patrimonial: Cícero Francisco de Lima
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Agamenon Magalhães 131 – A, cidade de Lagoa
dos Gatos, Estado de Pernambuco.
• coordenadas geográﬁcas
08°39”23’ de latitude e 35º54”17” 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. 78 e que
se referem à localização da estação.
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11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Beneﬁcente de Lagoa dos Gatos, 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 53.103.000.862/98, de 10 de novembro
de 1998.
Brasília, 15 de março de 2004. – Aline Oliveira
Prado, Chefe de Serviço/SSR, Relator de conclusão
Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Chefe da Divisão/SSR, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços. Brasília, 15 de março de
2004. – Alexandra Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica. Brasília, 15 de março de
2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do
Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 086/2004/RadCom/DOS/
SSCE/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 15 de março de 2004. – Carlos Alberto
Freire Resende, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica, Substituto.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 466, DE 2005
(Nº 1.747/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Sambeneditense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Benedito, Estado do
Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 97, de 23 de janeiro de 2004, que autoriza
a Associação Comunitária Sambeneditense a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Benedito, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 102, 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 Podaria nº 97, de
23 de janeiro de 2004, que outorga autorização à Associação Comunitária Sambeneditense para executar,
pelo prazo 10 (dez) de anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de São Benedito, Estado do Ceará.
Brasília, 23 de fevereiro de 2005.
MC Nº 43 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 Sambeneditense, na cidade de São Benedito, Estado do Ceará,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portada
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 53.650.000.237/02, 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,
PORTARIA Nº 97 DE 23 DE JANEIRO DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II, art. 9 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 53.650.000.237/02 e do PARECER/CONJUR/MC
nº 142/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Sambeneditense, com sede na Rua Capitão
Miranda, nº 443 – Centro, na cidade de São Benedito,
Estado do Ceará, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 4º2’48”S e longitude em
40º51’56”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 21/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – LC
Referência: Processo nº 53.650.000.237/02, protocolizado em 14-3-02.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Sambeneditense, localidade de São Benedito, Estado do Ceará.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Sambeneditense,
inscrita no CNPJ sob o número 4.915.780/0001-50, no
Estado do Ceará, com sede na Rua Capitão Miranda,
no 443, Centro, cidade de São Benedito, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 6 de março de 2002,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
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to 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 7 de março de 2002, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outras 5 (cinco) entidades foram objeto de exame por
parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez
que apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus Processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação Comunitária do Bairro Cruzeiro – Processo nº 53.650.000.820/99, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: a
Entidade não foi caracterizada em infringência
ao artigo 10 da Lei nº 9.612/98, conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº 72,
datado de 10–1–02. (cópia anexa.)
b) Associação de Radiodifusão Comunitária Rio Arabê – Processo nº 536.500.000.253/02,
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos:
a Entidade não encaminhou quaisquer documentos solicitados, conforme comunicado à
entidade por meio do ofício nº 5.123, datado
de 29–8–2002. (cópia anexa)
c) Associação de Moradores do Distrito
de Barreto – Processo nº 53.650.000.520/0l,
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: utilizou-se o critério da representatividade,
onde esta entidade apresentou o menor número de manifestações, conforme comunicado a
entidade por meio do ofício nº 9.057, datado
de 19-9-03.(cópia anexa.)
d) Associação Comunitária do Bairro
Cruzeiro – Processo nº 53.650.000.154/02,
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: utilizou-se o critério da representatividade,
onde esta entidade apresentou o menor número de manifestações, conforme comunicado à
entidade por meio do oﬁcio nº 9.055, datado
de 19-9-03.(cópia anexa.)
e) Associação dos Radialistas e Equipes
de Futebol das Comunidades de São Benedito
– Processo nº 53.650.002.129/98, arquivado
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pelos seguintes fatos e fundamentos: a entidade infringiu o artigo 7 da Lei nº 9.612/98,
conforme comunicado à entidade por meio
do oﬁcio nº 4.131, datado de 11–7–2002 (cópia anexa.)
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-98, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-98 e Norma Complementar nº 02/98,
de 6-8-98.
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 Capitão Miranda, nº 443, na cidade de São
Benedito, Estado do Ceará, de coordenadas geográﬁcas
em 4º2’48”S de latitude e 40º51’56”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 85, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada pela requerente, constataram-se pendências
passíveis do cumprimento das seguintes exigências: apresentação de comprovação de necessária
alteração estatutária e Declaração do endereço da
sede. Diante da regularidade técnico-jurídica dos processos nº 53.650.000.820/99, 53.650.000.253/02,
53.650.000.520/01, 53650000154/02 e 53650002129/98
referentes às interessadas na localidade e em observância ao disposto no subitem 6.10.1 da Norma nº 2/98,
foi encaminhado ofício para que se estabelecesse uma
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associação entre as mesmas, ocorre que, frente negativa das entidades e considerando o decurso do prazo
concedido, utilizou-se o critério de seleção apontado
no subitem 6.10.2 da Norma nº 2/98, do qual constatou-se que a requerente conta com maior número de
manifestações em apoio que a sua concorrente, em
decorrência de tal fato a Entidade foi selecionada, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico
(ﬂs. 89 a 120).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 104, 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 119 e 120. 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 acessórias (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 120, 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 Lei nº 9.612/98;
– comprovantes relativos a maioridade
e nacionalidade dos dirigentes;
– manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
– planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
– declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
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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 Sambeneditense;
• quadro diretivo
Presidente: Juarez Delba Mota
Vice-presidente: Francisco da Silva Lopes
1º Secretário: Ridon Barbosa de Sales
2º Secretário: Lucia Neia Lopes de Oliveira.
1º Tesoureiro: Eliane Alves da Silva
2º Tesoureiro: Antônio Alves da Costa
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Capitão Miranda, nº 443, cidade de São Benedito,
Estado do Ceará;
• coordenadas geográﬁcas
04°02’48” de latitude e 40º51’56” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação” – ﬂs. 119/120, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 104 e que
se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Sambeneditense, 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
53650000237/02 de 14 de Março de 2002. – Luciana
Coelho, Chefe de Serviço/SSP, Relator da conclusão
Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Chefe de Divisão/SSP, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 15 de janeiro de 2004. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação, em Decisão
Terminativa)

34860

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 467, DE 2005
(nº 1.749/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária E Cultural Santa Cruz De
Canoinhas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 529, de 8 de outubro de 2003, alterada pela
Portaria nº 51, de 4 de fevereiro de 2005, que autoriza
a Associação Comunitária e Cultural Santa Cruz de
Canoinhas a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 92, 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 529, de 8 de outubro de 2003, alterada pela de nº 51, de 4 de fevereiro de 2005 – Associação Comunitária e Cultural Santa Cruz de Canoinhas, na cidade de Canoinhas – SC; e
2 – Portaria nº 228, de 3 de maio de 2004 – Associação Cultural, Recreativa e Educacional de Cordeirópolis (ACRECO), no município de Cordeirópolis – SP.
Brasília, 17 de fevereiro de 2005. – Luiz Inácio
Lula de Silva.
MC Nº 460 EM
Brasília, 24 de outubro 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 e Cultural
Santa Cruz de Canoinhas, na cidade de Canoinhas,
Estado do Paraná, explorem 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 ser-
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viço, 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 53.820.000.922/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar os
trabalhos ﬁnais.
5 – Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,
PORTARIA Nº 529, DE 8 DE OUTUBRO 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 53.820.000922/98 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1244/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária e Cultural Santa Cruz de Canoinhas, com
sede na Rua Frei Menandro Kamps, nº 541 – Centro,
na cidade de Canoinhas, 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 26º10’45”S e longitude em
50°23’27”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
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do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, 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.
PORTARIA Nº 51, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos arts.
9º, II e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53.820.000922/98 e do Parecer/MC/Conjur/
GAT/nº676 – 1.08/2003, resolve:
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria nº 529, de 8
de outubro de 2003, publicada no Diário Oﬁcial da
União de 14 de outubro de 2003, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária e Cultural Santa Cruz de Canoinhas,
com sede na Rua Frei Menandro Kamps, nº
541 – Centro, na cidade de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, a executar pelo prazo de
dez anos, serviço de radiodifusão comunitária,
sem direito de exclusividade.”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO Nº 197/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.820.000.922/98, protocolizado em 8 de dezembro de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária e Cultural Santa
Cruz de Canoinhas, localidade de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária e Cultural Santa Cruz
de Canoinhas, inscrita no CNPJ sob o número 02-214400/0001-25, no Estado de Santa Catarina com sede
na Rua Frei Menandro Kamps nº 541, Centro, cidade
de Canoinhas, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, conforme requerimento datado de
23 de novembro de 1998, subscrito por representante
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
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Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5Km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, 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 Frei Menandro Kamps, 541,
3º andar, Centro, na cidade de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, de coordenadas geográﬁcas em
26º10’45”S de latitude e 50º23’27”W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 18-3-1999.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 150 e 151, 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
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incisos II, III e X da Norma nº 2/98, comprovação de
necessária alteração estatutária, comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio à
iniciativa, cópia do CNPJ da requerente e declaração
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação
dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca resultaram no saneamento dos autos e posterior seleção
da entidade, tendo sido solicitada a apresentação do
projeto técnico (ﬂs. 154 a 238).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 223 e
224, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindose 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 se observa nas folhas 239 e 240. 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 238 dos autos, corresponde ao que se segue:
– Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos
no Código Civil Brasileiro adequado às ﬁnalidades e requisitos da Lei n° 9.612/98;
– ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas e
em conformidade com os preceitos dispostos
no Código Civil Brasileiro adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei n° 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 02/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 02/98;
– declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 02/98 e, ainda, demais decla-
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rações 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 e Cultural Santa Cruz de
Canoinhas
• quadro diretivo
Presidente: Sérgio Luis Moreira
Vice-presidente: João Altanir Grein
Secretária: Zenilda Lemos
Tesoureiro: Mario Jesus Rodrigues de Carvalho
Suplente: Adão Luiz de Souza Leite
Suplente: Edson Luiz de Souza
Suplente: Roselis Carvalho Tokariski
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Frei Menandro Kamps, 541, cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina;
• coordenadas geográﬁcas
26°10’45” de latitude e 50º23’27” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação” – ﬂs. 239 e 240, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 223 e 224
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária e
Cultural Santa Cruz de Canoinhas, 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 53.820.000.922/98, de 8 de dezembro de 1998.
Brasília, 31 de julho de 2003. – Aline Oliveira
Prado, Relator da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 5 de agosto 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 468, DE 2005
(Nº 1.750/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Novos Rumos para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barbosa, estado de
são Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 48, de 16 de janeiro de 2004, que autoriza a
Associação Comunitária Novos Rumos para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Barbosa,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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senvolvimento Social, Cultural e Artístico, na cidade
de Barbosa – SP;
8 – Portaria nº 52, de 16 de janeiro de 2004 –
Associação Cambaraense de Rádio Comunitária, na
cidade de Cambará – PR;
9 – Portaria nº 56, de 16 de janeiro de 2004 – Associação Comunitária da Cidade de Denise – MT, na
cidade de Denise – MT;
10 – Portaria nº 82, de 23 de janeiro de 2004,
alterada pela de nº 298, de 29 de julho de 2004 – Associação Rádio Comunitária e Cultural de Adustina
FM_MHz, no município de Adustina – BA; e
11 – Portaria nº 88, de 23 de janeiro de 2004
– Associação Comunitária Artística e Cultural de Ariranha, na cidade de Ariranha – SP – Brasília, 16 de
fevereiro de 2005.

MENSAGEM Nº 85, 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 18, de 15 de janeiro de 2004 – Associação Cultural Comunitária Tapiratibense, na cidade
de Tapiratiba – SP;
2 – Portaria nº 19, de 15 de janeiro de 2004
– Associação Centro de Assistência Social e Educacional “John F. Kennedy” (CASE), na cidade de Belo
Oriente – MG;
3 – Portaria nº 23, de 15 de janeiro de 2004
– Associação Comunitária de Pojuca, na cidade de
Pojuca – BA;
4 – Portaria nº 25, de 15 de janeiro de 2004 – Associação Cristã de Ação Social Comunitária do Cajurú,
na cidade de Curitiba – PR;
5 – Portaria nº 44, de 15 de janeiro de 2004 – ACR
Associação Comunitária de Radiodifusão, na cidade
de Petrópolis – RJ;
6 – Portaria nº 47 de 16 de janeiro de 2004 – Associação de Moradores e Entidades Comunitárias de
Figueirópolis – Tocantins, na cidade de Figueirópolis
– TO;
7 – Portaria nº 48, de 16 de janeiro de 2004
– Associação Comunitária Novos Rumos para o De-

MC Nº 57 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 Novos Rumos
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico, na
cidade de Barbosa, 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,
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referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 5.3830.003.042/98, 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,
PORTARIA Nº 48, DE 16 DE JANEIRO DE 2004.
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso lido 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 53.830.003.042/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 48/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Novos Rumos para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 1.004, Centro, na cidade de Barbosa, 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 21º15’47”S e longitude em
49º57’29”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 431/2003-DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53830003042/98, protocolizado em 22-12-1998
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Novos Rumos
para o Desenvolvimento Social Cultural e Artístico, localidade de Barbosa, Estado de São Paulo.

Outubro de 2005

I – Introdução
1. A Associação Comunitária Novos Rumos para
o Desenvolvimento Social Cultural e Artístico, inscrita
no CNPJ sob o número 02.876.349/0001-17, no Estado de São Paulo, com sede na Rua 07 de Setembro,
1004, Centro, cidade de Barbosa dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 8 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
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Sete de Setembro, 1004,
Centro, na cidade de Barbosa, Estado de São Paulo,
de coordenadas geográﬁcas em 21º15’47”S de latitude
e 49º57’29”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 38, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
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de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para
a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I e II da Norma nº 2/98, comprovação
de necessária alteração estatutária, comprovação das
manifestações de apoio, 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. 44 a 120).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 113, 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 118/119. 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 120, 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
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no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
– comprovantes relativos a maioridade
e nacionalidade dos dirigentes;
– manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
– planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
– declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária Novos Rumos para o Desenvolvimento Social Cultural e Artístico
• quadro diretivo
Presidente: Edna Aparecida Bertolino
Vice-Presidente: Nelson Pires de Sant’Ana Júnior
Secretária: Gilce Eli Alves
Tesoureiro: Luiz Antônio da Cruz
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Sete de Setembro, 1004, Centro, cidade de Barbosa, Estado de São Paulo;
• coordenadas geográﬁcas
21°95’47” de latitude e 49º57’29” de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação” – ﬂs. 118/119, bem como
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 113 que
se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária Novos Rumos para o Desenvolvimento Social Cultural e
Artístico, no sentido de conceder-lhe a autorização para
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a exploração do serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53830003042/98,
de 22 de dezembro de 1998.
Brasília, 10 de dezembro de 2003. – Luciana
Coelho, Chefe de Serviço/SSR, Relator da conclusão
Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Chefe de Serviço/SSR, Relator da Conclusão Técnica.
De acordo.
Á consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 11 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.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 448 a 468,
de 2005, 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 (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 354, DE 2005
Dispõe sobre a realização de exames
periódicos em policiais civis e militares para
detecção do uso de substâncias psicoativas de uso proscrito no Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 667, de 1969, passa a
vigorar acrescido do art. 25-A, com a seguinte redação:
Art. 25-A. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos
Estados e do Distrito Federal serão submetidos a exames periódicos para detecção do
uso de substâncias psicoativas de uso proscrito no Brasil.
Art. 2º Os membros da Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal e Polícias Civis dos Estados e do
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Distrito Federal serão submetidos a exames periódicos
para detecção do uso de substâncias psicoativas de
uso proscrito no Brasil.
Art. 3º A legislação da União e de cada Estado
disciplinará os critérios de aplicação e periodicidade
dos exames, as medidas de prevenção do uso indevido
de drogas, recuperação e reinserção funcional e social
dos policiais, repressão do uso e tráﬁco na corporação,
e medidas disciplinares.
Art. 4º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias
após a data de sua publicação.
Justiﬁcação
A cada dia crescem os problemas decorrentes do
consumo e da dependência de drogas em nosso País.
Esse problema tem afetado não só muitas famílias, mas
também inúmeras instituições, que convivem, em seus
quadros, com dependentes de substâncias psicoativas.
A situação agrava-se nas organizações públicas, com
relevo para as corporações de Polícia, civis e militares,
exigindo providências do Poder Público.
O presente projeto de lei tem por intenção coibir
o uso, por policiais, de substâncias proibidas em todo o
território nacional. Em primeiro lugar, porque são esses
os agentes públicos que amam na linha de frente da
batalha contra as drogas. Por evidente, os membros das
corporações policiais não podem estar dependentes ou
seduzidos pelo submundo que buscam reprimir. Além
disso, o procedimento que ora se sugere contribuirá,
certamente, para a diminuição dos índices de corrupção e criminalidade relacionados aos policiais.
No caso dos policiais militares, a norma encontra
amparo no art. 22, XXI, da Constituição Federal, que
atribui à União a competência privativa para legislar
sobre “normas gerais de organização, efetivos, material
bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e cornos de bombeiros militares”. Quanto aos policiais civis, o art. 24, XVI, ﬁxa competência
concorrente à União, aos Estados e Distrito Federal
para legislar sobre “organização, garantias, direitos e
deveres das policias civis”, esclarecendo o § 1º desse
dispositivo que cabe à União ﬁxar normas gerais.
Desse modo, o projeto estipula a obrigatoriedade
de exame periódico para detecção do uso de substâncias psicoativas de uso proscrito no Brasil. Mas deixa
à legislação da União e de cada Estado disciplinar os
critérios de aplicação e periodicidade dos exames, as
medidas de prevenção do uso indevido de drogas, recuperação e reinserção funcional e social dos policiais,
repressão do uso e tráﬁco na corporação, e medidas
disciplinares. Com isso, resguarda-se a competência
de cada ente federativo para legislar conforme suas
especiﬁcidades.
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A propósito do tema, registre-se que a recente Lei
nº 11.134, de 2005, introduziu modiﬁcações nas Leis
nos 7.289, de 1984, e 7.479, de 1986, pata estabelecer, como condição para ingresso na Polícia Militar e
no Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal,
a aprovação em testes toxicológicos.
O que se almeja, com a presente proposição, é
que esse exame passe a ser obrigatório para as corporações de segurança pública da União, do Distrito
Federal e dos Estados brasileiros, não apenas no evento
da admissão, mas durante a vida funcional do policial,
com realização periódica. Temos por certo que isso irá
aprimorar o desempenho das instituições e propiciar
melhor atendimento à população. Nesse intuito é que
espero o apoio dos meus ilustres Pares para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005. – Senador Papaléo Paes.
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expressas, ressalvado o exercício de cargos
de interesse policial assim deﬁnidos em legislação própria.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania em decisão terminativa).
O SR. PRESIDENTE ( Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.129, DE 2005
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 667, DE 2 DE JULHO DE 1969
Reorganiza as Polícias Militares e os
Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e
dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o § 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, Decreta:
..............................................................
Art. 24. Os direitos, vencimentos, vantagens e regalias do pessoal, em serviço ativo
ou na inatividade, das Polícias Militares constarão de legislação especial de cada unidade
da Federação, não sendo permitidas condições
superiores às que, por lei ou regulamento,
forem atribuídas ao pessoal das Forças Armadas. No tocante a cabos e soldados, será
permitida exceção no que se refere a vencimentos e vantagens bem como à idade-limite
para permanência no serviço ativo.
Art. 25. Aplicam-se ao pessoal das Polícias Militares:
a) as disposições constitucionais relativas ao alistamento eleitoral e condições de
elegibilidade dos militares:
b) as disposições constitucionais relativas às garantias, vantagens prerrogativas
e deveres, bem como todas as restrições ali

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
dos Projetos de Lei do Senado nos 128 e 168, ambos
de 2005, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005. – Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, II, “c”, 8, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.130, DE 2005
Retirada de proposta de emenda constitucional.
Nos termos do art. 256, I, do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter deﬁnitivo, da Proposta de Emenda à Constituição nº 41 de 2005, que
“Acrescenta inciso ao art. 159 da Constituição Federal,
para o ﬁm de destinar ao Fundo de Participação dos
Municípios dez por cento do produto da arrecadação
das contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico” da qual sou primeiro signatário.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005. – Senador Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art.
256 § 2º inciso II alínea b do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao eminente Senador Marco
Maciel.
Antes, pela ordem, à Senadora Iris de Araújo,
para uma breve comunicação.
A SRA. IRIS DE ARAUJO (PMDB – GO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço minha inscrição para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª será atendida, intercalando com os oradores
inscritos.
Com a palavra o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, ilustre Senador Tião Viana, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje à tribuna para suscitar a questão
da desverticalização para, no momento em que a Câmara se prepara para votar uma proposta de emenda
constitucional, de autoria do ex-Senador Bernardo
Cabral, que enseja o desaparecimento do instituto da
verticalização que, a meu ver, em nada contribui para
aprimorar o processo eleitoral brasileiro.
É bom destacar que o Senado Federal, tão logo
a emenda foi apresentada, a votou em dois turnos e
a remeteu à Câmara, em junho de 2002. E lá na outra Casa, a emenda teve igual sorte. Isto é, recebeu
parecer pela admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça e também teve na Comissão Especial
aprovação no seu mérito.
Com isso, a Câmara dos Deputados está habilitada agora pelo seu plenário a votar a desverticalização. E isso será muito bom porque vai contribuir para
o aprimoramento do processo eleitoral brasileiro. Diria
até que foi fator de perturbação nas eleições de 2002,
trazendo, ao meu ver, uma grave distorção.
Desejo aﬁrmar que, quando defendo a desverticalização, eu o faço considerando dois grandes princípios. Em primeiro lugar, a verticalização compromete
o desempenho dos partidos políticos porque obriga
que os diretórios regionais do partido tenham que, automaticamente, aprovar uma coligação feita em nível
nacional e isto não se conforma com a estrutura partidária, porque no País os partidos devem ter caráter
nacional. Isso não quer dizer que não seja assegurado
aos partidos o direito de, no plano regional, fazer a escolha que mais convenha à realidade de cada Estado.
Com a verticalização, essa possibilidade desaparece
e, conseqüentemente, o partido, no plano regional, ﬁca
muitas vezes obrigado a submeter-se a uma coligação
que não guarda consistência com a realidade local.
A Lei Eleitoral, ao dispor sobre coligações, expressa a deﬁnição constitucional que confere aos partidos
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políticos ampla liberdade de funcionamento. Diz a Lei
nº 9.504, de 1997:
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro
da mesma circunscrição, celebrar coligações, para a
eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos
que integram a coligação para o pleito majoritário.
O fato não deixa de ser extremamente desfavorável à vida partidária, mesmo porque, como se sabe
– isso ﬁcou esclarecido numa manifestação do Ministro
Sepúlveda Pertence:
Circunscrição, aí, não é uma entidade geográﬁca:
é jurídica. A cada esfera de eleição – e só para o efeito
dela – corresponde uma circunscrição.
A circunstância de a eleição presidencial – que
tem por circunscrição todo o País – realizar-se na
mesma data das eleições federais e estaduais na
cinscunscrição de cada Estado (Lei 9504/97, art. 1º,
parágrafo único, I) – é acidental e não afeta a recíproca
independência jurídica das respectivas circunscrições,
nem dá margem ao raciocínio, de sabor geográﬁco, de
que o território do País compreende os territórios das
unidades federadas.
Nas eleições para governador, por exemplo, a
circunscrição é o estado; na eleição municipal, a circunscrição é o município. É lógico que, numa eleição
nacional, a circunscrição é o território nacional. Então,
a verticalização desvertebrava todo esse processo de
construção partidária. De mais a mais, a verticalização
tem outra componente extremamente desfavorável,
posto que termina sendo um instituto antifederativo
na medida em que retira dos Estados membros da
Federação a capacidade de deliberar sobre assuntos
que são de sua competência.
No Brasil, temos um estado federal, aliás, desde
a Constituição de 1891, e desde 1891 a Federação é
uma cláusula pétrea. Convém lembrar que os Constituintes de 1988 não consideraram a República uma
cláusula pétrea, todavia, ﬁzeram questão de proclamar
mais uma vez que não se admitirá emenda tendente
a abolir a Federação, querendo com isso dizer que da
Federação não podemos abrir mão. Num país com as
nossas dimensões, a federação é fundamental para
que possamos contemplar a nossa diversidade, ainda
é extremamente assimétrica.
Formas de Governo há várias, mas formas de
Estado só conheço duas: o estado unitário ou o estado federal. E um país feito o Brasil, obviamente, não
poderia deixar de ser um estado federal. Fala-se muito
que o nosso patrono Ruy Barbosa, um grande líder republicano – que só se converteu ao credo republicano
depois –, avaliou que, com o Império, não era possível

Outubro de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

fazer a federação. Joaquim Nabuco, que era monarquista convicto, embora um monarquista federalista, como
proclamou em várias oportunidades, não admitia se
administrar o Brasil de uma forma centralizada.
Volto à questão da desverticalização. A verticalização trouxe uma questão grave, que foi comprometer,
de alguma forma, a Federação. A Federação no Brasil
já se encontra sob ataque há muito tempo. Por exemplo, políticas tributárias têm funcionado como efeito
de sístole. V. Exª, Sr. Presidente, que é médico, talvez
entenda melhor isso do que eu. A política tributária tem
sido concentradora. E isso temos observado ao longo
do processo: os Estados têm cada vez menos competência para legislar sobre matéria tributária do que no
passado. Eu, às vezes, quando faço uma análise das
questões, lembro do tempo em que fui Governador, se
possuíamos muito mais prerrogativas nesse campo, se
comparado com os dias de hoje.
A mesma coisa se aplica com relação às Assembléias Legislativas. Se a Federação brasileira já
sofre muitos ataques no plano tributário, no plano da
legislação de um modo geral, ela sofre agora também
ataque do novidadeiro mecanismo da verticalização,
porque praticamente a questão sucessória do Estado,
que é um problema local, estritamente local, de sua
autonomia, ﬁca comprometida se não for expungida
dos nossos textos legais, pois a sucessão estadual
ﬁcará condicionada à sucessão nacional.
Espero que a Câmara dos Deputados venha,
como é desejo, acredito, do povo brasileiro, de modo
especial de seu eleitorado, dar um novo tratamento à
questão por meio da emenda constitucional de autoria
do nobre Senador Bernardo Cabral.
A questão da desverticalização pode ser votada
na Câmara porque se trata de emenda constitucional.
Não sé, portanto, matéria de lei, posto que, se o fosse,
obviamente, o art. 16 da Constituição Federal impediria
a sua revogação para o pleito de 2006.
Por se tratar, friso, de norma de hierarquia superior, isto é, norma constitucional, a desverticalização
pode ser feita dentro dos estritos ditames do texto
constitucional da Carta de 1988. Daí por que, Sr. Presidente, espero que a Câmara venha, nestes breves
dias, a fazer a desverticalização.
Gostaria de trazer mais um argumento a debate,
que diz respeito a um instituto semelhante ao da verticalização, a chamada vinculação do voto, resultante
de um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional pelo Presidente João Baptista Figueiredo, ao
tempo em que era Ministro da Justiça S. Exª o Deputado Ibrahim Abi-Ackel.
O que era a vinculação do voto? Era a exigência
de que o eleitor só poderia votar no mesmo partido. Isto
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é, uma vez escolhido o candidato a governador, no caso
das eleições de 1982, teria de votar nos candidatos
do mesmo partido nas eleições para o Senado, para a
Câmara Federal, para a Assembléia Legislativa etc, se
eleições houvesse também para o plano municipal.
A verticalização lembra o famigerado voto vinculado, adotado nas eleições de 1982, de iniciativa do
Presidente João Baptista de Figueiredo, através da
Lei 6.978, de janeiro do mesmo ano, cujos artigos 5º,
§ 1º e 8º dispunham:
Art. 5º ...................................................
§ 1º Será indeferido o registro de chapas que não indicarem candidatos a todas as
eleições de âmbito estadual (governador, vicegovernador, senador e suplentes, deputados
federais e estaduais) ou de âmbito municipal
(prefeito, vice-prefeito e vereadores), respectivamente sob pena de nulidade.
Art. 8º Nas eleições previstas nesta Lei, o
eleitor votará apenas em candidatos pertinentes do mesmo partido, sob pena de nulidade
do voto para todos os cargos.
Como havia na época a coincidência de mandatos,
o eleitor do vereador tinha o destino de sua candidatura
vinculada ao voto no candidato a senador, deputado
federal, governador, deputado estadual e prefeito. Em
suma, vinculação vertical que hoje atende pelo pseudônimo de verticalização. Aliás, observe-se a coincidência, ambas palavras começam pela letra V.
Ora, de alguma forma, a desverticalização fez
a exumação do instituto da vinculação. E vimos que,
quando houve a vinculação, houve um grande repúdio
em todo o País pela adoção da medida, ao ponto de
que se criou o chamado “voto camarão”, que signiﬁcava
não votar na cabeça, isto é, no candidato a Governador,
para que ao eleitor fosse reservada a possibilidade de
escolher o seu representante ao Senado, à Câmara
Federal ou à Assembléia Legislativa.
Então, Sr. Presidente, entendo, mais uma vez,
que ao retirarmos do processo partidário-eleitoral o
mecanismo da verticalização, estamos dando mais
um passo para melhorar o processo partidário-eleitoral de nosso País.
Tenho insistido e volto a repetir que pessoalmente
sou contra a discussão e votação de uma reforma política agora. E devo dizer que as razões que me levam
a adotar esta conduta são ditadas pelo fato de que se
feita agora seria marcada pelo sentimento das circunstâncias. Uma reforma política feita num momento de
crise política como vive o País certamente reﬂetirá o
instante, a ocasião, o momento: poderia ser até apodada de casuística. Então, o certo seria que pudéssemos
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somente fazer a reforma política tão logo tivessem sido
concluídos os trabalhos das CPIs. Tiraríamos as lições
daquilo que as Comissões houvessem eventualmente
apurado e faríamos, sem as tensões desse instante,
uma reforma pensando no futuro.
Com isso nós nos livraríamos daquilo que certa
feita o historiador José Honório Rodrigues chamou
de “reforminhas de ocasião”, que são justamente as
feitas no açodamento de pressões políticas momentâneas. Daí por que o legislador constituinte originário,
o Constituinte de 1988, houve por bem incluir no texto
dispostivo sem precedente em constituições anteriores:
a exigência do prazo de um ano para uma lei eleitoral
entrar em vigor.
Creio que a Câmara dos Deputados já deu demonstração do acolhimento de que a verticalização
deve ser expelida do nosso ordenamento eleitoral-partidário pela manifestação da Comissão de Constituição
e Justiça e, posteriormente, da Comissão Especial que
lavrou parecer sobre a matéria.
Não gostaria, Sr. Presidente, de encerrar sem
dizer que é fundamental que, passado esse período
eleitoral, retomemos o debate sobre as reformas políticas, adotando o princípio da gradação, que é muito
comum nas chamadas negociações internacionais.
Como acho que a reforma política é algo que tem que
ser feito, mas que não pode ser feito em prazo curto,
poderemos trabalhar após 2005 – quem sabe já no
início de 2006 –, pensando em regras que entrassem
em vigor em 2008 ou 2010. Isso facilitaria que os candidatos começassem a se preparar para as mudanças
ocorridas. .
Sr. Presidente, agradecendo o tempo que me
foi dispensado, solicito, mais uma vez, aos Líderes,
na Câmara dos Deputados que apressem a votação
dessa matéria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço a V. Exª, Senador Marco Maciel.
Dada a relevância do pronunciamento que V.
Exª faz no plenário neste momento, não havendo
objeção de sua parte, encaminharei esse pronunciamento ao Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Aldo Rebelo, em razão da identidade com
o tema que está sendo tratado naquela Casa neste
momento.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Agradeço
a V. Exª esse gesto que vai ajudar e muito que a Câmara se apresse na votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lida a seguinte:
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COMUNICAÇÃO
Comunico a Vossa Excelência o meu retorno às
atividades parlamentares desta Casa Legislativa, a
partir do dia 9 de outubro de 2005, em virtude do término de licença para tratamento de saúde.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005. – Senador João Alberto Souza, PMDB/MA.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) –
O expediente que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao eminente Senador Leomar
Quintanilha.
S. Exª dispõe de até doze minutos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PCdoB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado Federal prestou hoje justa homenagem aos professores
brasileiros, em comemoração à passagem do Dia do
Professor, que ocorrerá no próximo dia 15, e também
à criança, pela seu dia comemorativo, que se dará
amanhã, dia 12 de outubro.
Com relação aos professores, Sr. Presidente, entendo que, quando fazemos com competência tudo que
pretendemos fazer na vida, efetivamente, obtemos um
resultado bom e satisfatório. Mas, seguramente, quando
acrescentamos um ingrediente chamado sentimento à
competência, quando colocamos sentimento e paixão
naquilo que, com competência, podemos realizar, alcançamos um resultado mais eﬁcaz, mais agradável.
É dessa forma que vejo a ação do professor.
O professor, via de regra, coloca não só seu
conhecimento, sua competência, mas sobretudo sua
alma, sua paixão nessa atividade. Digo isso porque,
nos mais longínquos rincões brasileiros, em que a estrutura econômica dos Municípios não permite uma
estruturação melhor do sistema educacional, vemos
o professor disposto, sem faltar um dia, entusiasmado
com o seu compromisso, querendo dar uma contribuição ao desenvolvimento individual dos seus alunos
e, por conseguinte, ao desenvolvimento do seu País,
transferindo o seu conhecimento para uma plêiade
de crianças e de jovens. E, na grande maioria das vezes, meu caro Presidente, o professor não tem uma
remuneração compatível com a importância das suas
funções, não tem um pagamento compatível com o
verdadeiro signiﬁcado que a educação representa
para uma sociedade.
Vemos, no Brasil, uma distorção muito grande em
razão do enfrentamento das inúmeras crises com as
quais nos deparamos no dia-a-dia: a crise econômica,
a crise social, a crise ética, a crise moral. Seguramente,
todas essas crises têm suas raízes na educação, ou,
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melhor explicando, a falta dessa educação nos níveis e
na intensidade desejada por tantos quantos entendem
que a sua autonomia, a sua independência só será
conferida exatamente quando o cidadão alcançar um
grau de conhecimento suﬁciente para lhe permitir o
exercício pleno da cidadania, para lhe permitir discernir
o bem do mal, para lhe permitir buscar, com seus próprios esforços, com sua força, com sua competência o
encaminhamento para sua vida, a busca de construir
sua família, a busca de construir seu patrimônio, contribuindo, conseqüentemente, para a construção da sua
comunidade, do seu Estado e do seu País.
É, sem sombra de dúvida, inestimável o trabalho
e a contribuição que o professor dá nesse processo
de desenvolvimento social. E as distorções que hoje
encontramos, Sr. Presidente, não são culpa do professor. O professor não é culpado por não termos hoje
um ensino de qualidade suﬁciente para dotar nossas
novas gerações do grau de conhecimento suﬁciente e
necessário para permitir-lhes a competitividade, não só
na sua localidade, mas em todo o território nacional. O
professor é vítima do sistema, na sua grande maioria.
Como podemos exigir algo do professor, com um salário
aviltado, amiudado, incompatível, que mal lhe permite, às vezes, ter condições dignas de sobrevivência?
Muitas vezes o professor brasileiro tem de se dedicar
a outra atividade paralela para buscar o complemento
do seu recurso para cuidar de si próprio e de sua família. Se, para as necessidades básicas, o professor
tem de desviar sua atenção, imaginem como ele não
ﬁca na sua necessidade permanente de reciclagem,
de treinamento, de estudo, de aperfeiçoamento, para
que ele possa oferecer às novas gerações o grau de
conhecimento que requer uma sociedade que se propõe e que pretende ser uma sociedade evoluída.
O conhecimento viaja na velocidade da luz, e, se
não dermos ao professor a possibilidade de reciclar-se
e treinar-se permanentemente, tornando-o motivado
para essa ação, efetivamente o trabalho que a educação poderá oferecer à sociedade para o seu desenvolvimento ﬁcará mitigado, comprometido, reduzido.
Sonho, Sr. Presidente, ainda ver no Brasil, de norte
a sul, de leste a oeste, o professor ser tratado como um
proﬁssional de primeira grandeza, de primeira categoria, como o é nos países desenvolvidos. Sonho ver o
professor ter o respeito e a admiração que a sociedade
lhe deve pela importância do seu trabalho, pelo signiﬁcado do seu trabalho na construção de uma sociedade
livre, autônoma e que possa discernir o caminho correto
a ser percorrido para alcançar níveis de prosperidade
e de bem-estar social. Nós ainda haveremos de ver
isso. Nós ainda haveremos de ver no Brasil, em todos
os seus níveis – no nível federal, no nível estadual e
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no nível municipal –, essa consideração, esse respeito
que o professor brasileiro merece.
Portanto, quando o Senado Federal presta uma
homenagem modesta, porém justa, num reconhecimento do signiﬁcado, da importância da participação do
professor na construção dessa sociedade com a qual
todos nós sonhamos, eu quero, em nome do meu Partido, o PCdoB, e do meu Estado do Tocantins, somarme a todos aqueles que vieram trazer a sua reverência
e manifestar o seu respeito e a sua admiração pelo
professor brasileiro, comprometendo-nos a trabalhar
com mais aﬁnco, com mais interesse, com mais denodo para que o professor possa alcançar as condições
adequadas e justas de trabalho e estar em condições
de oferecer às nossas novas gerações, esperança do
Brasil, sustentáculo de uma nação, os meios adequados e necessários para a construção dessa sociedade
próspera com a qual todos nós sonhamos.
Sr. Presidente, era esse registro que eu queria
fazer, ainda que breve, dirigindo-me aos professores
brasileiros, que, mesmo em condições adversas, mesmo sem ter os meios adequados, mas apaixonados
pela causa, dedicam-se, ainda, à formação das nossas
crianças e dos nossos jovens.
Homenageio minha mãe, professora do ensino
fundamental por mais de trinta anos, que tinha a responsabilidade muito grande de transferir conhecimento
aos seus alunos, que obrigou minhas quatro irmãs a
cursarem o Normal, a serem normalistas antes de encontrar uma opção proﬁssional para suas vidas, mas
entendendo que o magistério era uma atividade importante. Ela se dedicou por inteiro e estimulou minhas irmãs a que o ﬁzessem também, a ﬁm de que cada uma
delas desse sua parcela de contribuição, assim como
ela deu e a grande maioria dos professores brasileiros
tem dado nas capitais, nas grandes cidades e sobretudo nas pequenas cidades de infra-estrutura rural, para
a formação e qualiﬁcação de nossas novas gerações,
sobre os ombros de quem pesarão nos próximos dias
a responsabilidade de conduzir o País para o caminho
da prosperidade e da felicidade.
Era o que eu gostaria de dizer a respeito dos
professores.
Nestes poucos minutos que me restam, gostaria de registrar também minha homenagem à criança
brasileira, principal beneﬁciária da ação profícua dos
professores e a quem todos nós devemos, por sua dependência e pelo que ela signiﬁca para o País, o grande
tesouro que cada família e a sociedade tem, a ﬁm de
que possamos realmente nos empenhar e oferecer a
essas crianças, às novas gerações, um País mais justo, um País mais fraterno, um País que lhes assegure
dignidade, respeito e o conforto de uma vida melhor.
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Era o que eu gostaria de registrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço a V. Exª.
Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador
Mozarildo Cavalcanti. A seguir, ao nobre Senador
Paulo Paim.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) –
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI NA
SESSÃO DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2005,
QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, o Senador Alvaro Dias, próximo orador
inscrito.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a permissão do Senador Paulo Paim, eu queria mais uma
vez solicitar à Mesa providências relativamente ao
descaso com que alguns Ministros tratam o Poder
Legislativo no que diz respeito a respostas a pedidos
de informações.
Faço aqui um rápido relato. Há, por exemplo, uma
solicitação do dia 6 de maio de 2004 ao Ministro da
Educação. Estamos aguardando as informações. Esse
pedido foi reiterado pela Mesa no dia 8 de agosto de
2005, portanto já se esgotou o prazo, e o Ministério da
Educação não deu a esta Casa as informações sobre
a existência no País de 900 cursos superiores sem
reconhecimento pelo MEC.
Há também requerimentos para os quais não
houve deliberação da Casa, como, por exemplo, o relatório da investigação feita pelo Coaf sobre lavagem
de dinheiro envolvendo as loterias da Caixa Econômica
Federal. A solicitação é do dia 8 de outubro de 2004,
portanto, já completou um ano. Há parecer favorável
do Senador Tião Viana, cuja inclusão na Ordem do Dia
estamos aguardando.
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Tenho recebido inúmeros e-mails de todo o País
querendo saber exatamente a resposta do Ministro da
Fazenda sobre essas indagações.
Há um requerimento ao Ministro da Fazenda, do
dia 10 de agosto de 2005. Também estamos aguardando informações relativamente a negociações entre
Caixa Econômica Federal e BMG.
Estamos aguardando informações, desde o dia
10 de agosto deste ano, sobre processos nos quais o
Banco Rural responde administrativamente no Banco
Central. O TCU já está realizando a auditoria solicitada.
Esperamos informações sobre os ﬁnanciamentos
do BNDES de obras no exterior;
Estamos aguardando a apreciação, em plenário,
do nosso requerimento que solicita auditoria pelo Tribunal de Contas no BNDES no que respeita ao ﬁnanciamento de obras no exterior.
Estamos esperando informações sobre gastos
com passagens e diárias no âmbito do CNPq.
Estamos aguardando informações relativamente a prestações de contas e notas ﬁscais com gastos
com cartões corporativos na Casa Civil da Presidência da República.
E há também outro requerimento endereçado
ao Ministro da Fazenda, sobre fundos de pensão,
que ainda não foi deliberado por esta Casa. Estamos
aguardando a designação do Relator.
Sr. Presidente, faço esse relato, primeiramente,
solicitando agilização nos procedimentos internos da
Casa, sobretudo solicitando aos Ministros de Estado
que cumpram o Regimento, uma vez que, regimentalmente, têm um prazo para responder a esses requerimentos. Evidente que esta Casa não deseja estabelecer o constrangimento de cobrar deles de outra
forma, usando inclusive as prerrogativas regimentais.
Portanto, cabe neste momento o apelo para que os
Ministros dêem conseqüência a estas solicitações do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Alvaro Dias, determinei à Secretaria da Mesa
que procure trazer as informações que me permitam
o devido esclarecimento. Tenho certeza absoluta de
que, diante do apelo de V. Exª, o Ministro da Educação,
sabedor das obrigações constitucionais que regem a
função, deverá dar resposta em breve ao apelo justo
que V. Exª faz.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, obrigo-me voltar à tribuna porque a Câmara
dos Deputados está, neste momento, tentando votar
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a dita MP do Bem. Apelo, mais uma vez, para que a
tal Emenda 27 não seja aprovada.
Eu gostaria de lembrar rapidamente o quanto os
aposentados vêm perdendo nos últimos tempos, seja
no Governo anterior, seja no atual. Lembraria o fator
previdenciário para quem se aposenta: a mulher perde
30%, o homem, 20% em relação à lei anterior.
Tributação dos aposentados e pensionistas: não
é assegurado ao aposentado e pensionista o mesmo
reajuste dado ao mínimo. Foi concedido aos aposentados e pensionistas apenas um terço de aumento em
relação ao último aumento do salário mínimo.
Mais de 250 bilhões, se analisarmos os últimos
dez anos, foram destinados da seguridade social para
outros ﬁns, ou seja, retirados daquilo que seria a fonte
de recurso para pagar aposentados e pensionistas.
A concessão de anistia era de seis em seis anos.
Agora, serão vinte anos. Passado esse prazo, negociase novamente e concede-se mais vinte anos. Assim,
não se vai pagar nunca a tal de renegociação. E agora
a MP do Bem diz que não será mais em dois meses e
sim em até dois anos o pagamento em última instância, no Tribunal de Pequenas Causas, R$18 mil, valor
correspondente a sessenta salários mínimos.
Sr. Presidente, chega-nos a informação de que
a Câmara está discutindo o seguinte acordo: o teto
não seria mais R$18 mil, ou seja, sessenta meses,
estabelecido no Tribunal de Pequenas Causas, e, sim,
um número bem menor. O pagamento não será mais
dois meses, mas em seis, sete, oito meses. Olha, se
houver um acordo lá nesses moldes, podem saber que
vamos fazer de tudo para que o Senado não o aprove,
pois representaria, mais uma vez, uma “paulada” no
aposentado e no pensionista. E me falam: “Ah, mas tu
não deves mais falar que foi votado na calada aqui,
sem ninguém saber, a MP 27”. Foi, sim. E como lá,
no Senado...
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Em seguida.
Senador Tião Viana, quero homenagear V. Exª em
relação à Convenção Quadro. Lá, na Câmara, a Convenção Quadro foi também votada na calada. Quando a
maioria dos Deputados não sabia, ela foi votada; aqui,
estamos fazendo um bom debate, e V. Exª tem sido um
adversário nesse tema, só nesse tema, com enorme
valor, jogando francamente, abertamente, mostrando
o seu ponto de vista contrário ao daqueles que querem uma outra saída, não diferente da sua. Mas nós
temos insistido muito numa regra de transição, e V. Exª
tenta mostrar a todos que haverá regra de transição
desde que haja a aprovação da Convenção Quadro.
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Mas, enﬁm, o que eu quis dizer é que lá os Deputados
também, num certo momento, votaram sem saber; conosco, infelizmente, também aconteceu isso. Se ﬁzerem acordo lá e depois a matéria voltar para cá, para
que seja reduzido o teto correspondente a 60 salários
mínimos, R$18 mil, e, ao mesmo tempo, começarem a
dizer que o pagamento não será em dois meses, mas
em oito ou nove meses, nós faremos de tudo para que
esse acordo não seja viabilizado aqui.
Senador José Jorge, que meu cedeu o espaço,
porque eu tinha que sair, agradeço a V. Exª e concedo-lhe um aparte.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Serei o mais
rápido possível, para não atrapalhar o seu discurso.
V. Exª tem inteira razão. Na realidade, com relação a
essa MP do Bem, talvez pelo nome da MP, nós, da
Oposição, nos descuidamos. V. Exª é da Base do Governo, mas acompanha de perto a matéria, acho que
também se descuidou, e terminaram aprovando aqui
vinte e oito emendas. Quando a Oposição quer aprovar qualquer emenda aqui numa MP, sempre aparecem os Líderes do Governo, Senador Mercadante e os
outros vice-Líderes, para dizerem que é um absurdo,
que não vai dar tempo... Mas eles aprovaram vinte e
oito emendas sem que nós tivéssemos acompanhado de perto esse processo. Aconteceu uma vez, não
vai acontecer novamente, mas gostaria de dizer que
V. Exª tem absoluta razão. Só tem um ponto, ou seja,
a Câmara dos Deputados, pelo Regimento, não pode
mudar essa emenda. Ou ela aprova a emenda do Senado, ou rejeita a emenda do Senado. Não há espaço
para negociação, nem a emenda vai voltar para cá. Na
realidade, ou eles aprovam do jeito que foi aprovado
no Senado, ou rejeitam. Eu acho que deveriam rejeitar
não só essas emendas, mas também outras que foram colocadas sem que nós tivéssemos tido a devida
atenção. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
José Jorge, eu acompanhei até tarde da noite, ontem,
o debate na Câmara. Qual é a proposta? Rejeitar a MP
27 e editar outra MP que virá à Câmara e ao Senado
alterando o teto e os prazos, em prejuízo dos aposentados. Se isso for feito, tenho certeza de que o Senado
dará a resposta adequada a esse debate.
Sr. Presidente, eu quero também deixar clara
a minha posição com relação à greve dos bancários.
Sou totalmente solidário à greve dos bancários. Os
banqueiros jamais ganharam tanto em pouco tempo
e querem dar um reajuste de 4% aos aposentados e
àqueles que estão na ativa no serviço bancário. O Itaú
teve um lucro de 2,47 bilhões; o Banco do Brasil, de
1,9 bilhão; e a Caixa Econômica, de quase 1 bilhão.
Ora, com tanto lucro, é impossível que não se queira
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dar reajuste de 11,77%, como pedem os bancários.
Fica aqui o nosso apelo, Sr. Presidente, para que os
banqueiros, setor da economia que mais lucra neste
País hoje e sempre, negociem com os bancários. Esse
percentual de 11,77% é muito pequeno diante do lucro
dos banqueiros.
Sr. Presidente, passo a ler discurso que ﬁz para
proferir na sessão de homenagem realizada hoje nesta
Casa, relativa ao Dia da Criança, que será comemorado amanhã, e ao Dia do Professor. Preparei o discurso, mas não tive a oportunidade de lê-lo esta manhã.
Então, o faço neste momento, dentro do tempo e do
limite que V. Exª conceder.
Preocupa-nos muito, Sr. Presidente, o futuro das
crianças de nosso País. Que educação terão essas
crianças? Que formação proﬁssional? Como irão enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, se não tiverem uma educação adequada?
Acredito que um país que investe em educação
é um país que investe no potencial do seu povo, das
suas crianças, da sua juventude. Não devemos apenas
conceber a educação como um direito fundamental
de todas as pessoas, mas como uma estratégia essencial para a superação do subdesenvolvimento de
todo um povo.
É de conhecimento de todos a nossa luta aqui no
Congresso, naturalmente com outros Parlamentares,
de projetos por nós encaminhados na área da educação. Venho trazendo a esta tribuna as minhas preocupações com a educação brasileira, que caminha a
passos bastante lentos.
A qualidade do ensino padece por falta de investimentos, principalmente no ensino médio e superior, visto que o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério – Fundef, centralizou suas atenções à
educação básica.
Os nossos gastos públicos com a educação são
ínﬁmos, Sr. Presidente, eles representam 4,1% do PIB,
enquanto que em outros países como, por exemplo,
o México, investe 5,1% e a Argentina, aqui ao lado,
investe 4,8% do PIB.
A escola pública brasileira passa por diﬁculdades.
Destaco algumas: As desigualdades e diversidades regionais; a falta de investimento na capacitação proﬁssional frente às inovações cientíﬁcas e tecnológicas; o
baixo nível de alunos que apresentam as competências
para as séries que freqüentam; a desnutrição infantil,
visto que muitos alunos freqüentam a escola em busca
de uma refeição durante o dia; a falta de estímulo dos
proﬁssionais da educação que amargam baixos salários e a desvalorização da proﬁssão, como foi muito
bem exposto aqui pela manhã.
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Além do que, nas metrópoles brasileiras, Sr. Presidente, educadores e demais proﬁssionais que atuam
na administração escolar estão perplexos com a violência que atinge os jovens brasileiros e muitas vezes
invade as próprias salas de aula.
A miséria, o desemprego, as desigualdades sociais, a falta de oportunidades para os jovens e a presença insuﬁciente do Estado fazem aumentar dia a dia
a violência em nosso País.
As crianças e adolescentes da rede pública não
conseguem construir textos, nem interpretá-los e, até
mesmo, são incapazes de realizar cálculos básicos
de soma ou subtração. É preciso repensar a educação brasileira.
Segundo dados divulgados pela revista Desaﬁos
do Desenvolvimento de nº 14, de setembro de 2005,
“todos os anos, o Brasil gera 70 mil jovens de 15 anos
incapazes de ler ou escrever um simples recado”.
E quando falo isso, lembro de toda a nossa juventude.
Sr. Presidente, como sei que é impossível fazer
meu discurso na íntegra, quero apenas dizer que a
melhor forma de homenagear as crianças e os professores, por exemplo, seria o MEC (Ministério da
Educação) chegar a um entendimento junto aos professores e técnicos em greve e fazer com que essa
paralisação termine, e os alunos possam voltar para
a sala de aula com o atendimento das reivindicações
básicas dos professores.
Para terminar, Sr. Presidente, se me permite,
quero só ler o ﬁnal.
Aproveito a oportunidade para pedir, mais uma
vez, que o Ministério da Educação reabra as negociações com a categoria que está em greve desde
30 de agosto. Segundo dados do Comando Nacional
de Greve, trinta e seis universidades já aderiram ao
movimento.
Às vésperas de comemorarmos mais um Dia
do Professor e da Criança, entendo que temos muito
pouco a festejar, porém, quero deixar minha homenagem a todos os professores com a poesia do mestre
Luciano, que enxerga além da própria luz, vê o mundo
com o olhar da sensibilidade.
Diz o mestre Luciano na sua poesia:
Mestre de Vida
Mestre de vida
Ensinando
Aprendendo
De frente para as mulheres
De frente para os homens
De frente para a vida
Enfrentando o mundo
Lendo no olhar
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A sede de luz
A vontade de seguir
Ir em frente
Enfrentar os sonhos
Vivê-los
Descobri-los
Descobrindo homens
Descobrindo mulheres.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, os bancos brasileiros tiveram lucros extraordinários. Não restam dúvidas que o setor ﬁnanceiro
foi altamente privilegiado com a atual política econômica do país, basta observarmos os dados sobre os
lucros obtidos pelos bancos:
Itaú R$2,47 bi
Banco do Brasil R$1,9 bi
Caixa R$937 milhões
Unibanco R$854 milhões
HSBC R$331 milhões
Enquanto banqueiros atingem lucros records a
categoria amarga com achatamento salarial e com a
gradativa redução dos postos de trabalho, conseqüência de uma tendência mundial de automação dos
serviços bancários.
Hoje é o 6º dia de paralisação dos bancários. A
greve iniciada dia 6 de outubro já mobilizou 100 mil
proﬁssionais e atingiu 23 estados em todo país.
Segundo dados do Sindicato dos Bancários, só
em São Paulo estão fechadas 271 agências bancárias.
A categoria reivindica, entre outras coisas, reajuste de 11,77%, participação nos lucros, garantia de
emprego e 14º salário.
Srªs e Srs. Senadores, desejamos que a paralisação não se estenda por muitos dias uma vez que a
população é a maior prejudicada.
Sei que as negociações continuam abertas e esperamos ansiosos por um entendimento que atenda
as expectativas da categoria.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, preocupa-me sobremaneira o futuro das
crianças de nosso país. Que educação terão essas
crianças? Que formação proﬁssional poderão construir
para o seu futuro? Como irão enfrentar um mercado
de trabalho cada vez mais competitivo?
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Acredito que um país que investe em educação é
um país que investe no potencial do de suas crianças e
de seus jovens. Não devemos apenas conceber a educação como direito fundamental de todas as pessoas,
mas como uma estratégia essencial para a superação
do subdesenvolvimento de seu povo.
É de conhecimento de todos que tenho alguns
projetos na área educacional e, de forma obstinada,
venho trazendo a esta tribuna minhas preocupações
com a educação brasileira, que caminha a passos
bastante lentos.
A qualidade do ensino padece por falta de investimentos, principalmente no ensino médio e superior,
visto que o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério – FUNDEF centralizou suas atenções à
educação básica.
Os nossos gastos públicos com educação são
ínﬁmos, eles representam 4,1% do PIB, enquanto
que em outros países em desenvolvimento o índice é
superior ao brasileiro. O México, por exemplo, investe
5,1% do seu PIB e a Argentina 4,8%.
A escola pública brasileira passa por diﬁculdades
inúmeras como:
as desigualdades e diversidades regionais;
a falta de investimento na capacitação
proﬁssional frente às inovações cientíﬁcas e
tecnológicas;
o baixo nível de alunos que apresentam as
competências para as séries que freqüentam;
a desnutrição infantil, visto que muitos
alunos freqüentam a escola em busca da única refeição do dia;
a falta de estímulo dos proﬁssionais da
educação que amargam com baixos salários
e desvalorização da proﬁssão.
Alem do que, nas metrópoles brasileiras, educadores e demais proﬁssionais que atuam na administração escolar, estão perplexos com a violência que
atinge os jovens brasileiros e, muitas vezes, invade as
salas de aula.
A miséria, o desemprego, as desigualdades sociais, a falta de oportunidades para os jovens e a presença insuﬁciente do Estado fazem aumentar dia a dia
as manifestações de violência no país.
As crianças e adolescentes da rede pública não
conseguem construir textos, nem interpretá-los e, até
mesmo, são incapazes de realizar cálculos básicos
de soma e subtração. É preciso repensar a educação
brasileira.

34876

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Segundo dados divulgados pela revista Desaﬁos do Desenvolvimento, nº 14 de setembro de 2005,
“todos os anos o Brasil gera 70 mil jovens de 15 anos
incapazes de ler ou escrever um simples recado.”
E quando falo isso, lembro do meu tempo de escola. Tempo em que os alunos da rede pública eram os
melhores. Somente freqüentavam escolas particulares
aqueles que reprovavam e que os pais se obrigavam
a desembolsar recursos ﬁnanceiros para mantê-los
na escola.
Com a atual realidade educacional brasileira sofrem os jovens, sofrem os professores, sofrem os pais
com a falta de expectativa de mudanças!
Às vezes a nostalgia me faz viajar no pensamento
e recordar dos tempos de escola, da alegria de encontrar com os colegas, das lições apreendidas a cada dia,
da vontade de querer crescer, da profunda admiração
pelo conhecimento transmitido pelos ilustres professores, que embora desconhecidos de muitos, são sempre
lembrados como grandes mestres.
Acredito que o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Proﬁssionais da Educação – FUNDEB, já aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
– CCJC da Câmara dos Deputados, venha promover
maiores investimentos na educação e permitir que o
Brasil cumpra as metas do milênio estabelecidas pela
Organização das Nações Unidas – ONU.
Senhor Presidente, existem inúmeros projetos
tramitando na Câmara dos Deputados e aqui no Senado Federal que versam sobre o tema e que, se
aprovados, contribuirão em muito para mudarmos este
lastimável quadro.
Eu mesmo tenho alguns projetos tramitando nessa área:
PLC Nº 298/2003 – Dispõe sobre a assistência gratuita aos ﬁlhos e dependentes dos
trabalhadores urbanos e rurais desde o nascimento até seis anos de idade, em creches
e pré-escolas;
PLS Nº 453/2003 – Dispõe sobre o acesso aos cursos de graduação no ensino superior público, oportunizando maior acesso aos
alunos oriundos de escolas públicas;
PLS Nº 274/2003 – Institui o Fundo de
Desenvolvimento do Ensino proﬁssional e Qualiﬁcação do Trabalhador – Fundep, e dá outras
providências;
PLS Nº 93/2003 – Dispõe sobre o trabalho do menor aprendiz;
PLS N° 63/2003 – Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para
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disciplinar a criação da Comissão Nacional de
Avaliação de Material Didático.
PLS Nº 1/2004 – Trata do percentual
de vagas semi-gratuítas em cursos de graduação de instituições privadas de educação
superior.
A escola deve ser entendida como o mais importante meio de promoção de relevantes mudanças
estruturais na sociedade. É seu novo papel ir além da
socialização do conhecimento. A escola atual assumiu
a vocação da família na formação plena do indivíduo
no mais amplo entendimento moral e social, responsabilizando-se pela formação das novas gerações.
A educação não pede socorro porque não tem
mais fôlego para gritar!
A questão é complexa e deve ser repensada do
ponto de vista nacional, de forma que venha a ser, em
todo canto deste país, uma educação de qualidade
e para todos. A educação brasileira está adoecendo
ano a ano e requer cuidados especiais, necessita de
recurso humanos e ﬁnanceiros, mas, acima de tudo,
ela suplica por interesse político!
Aproveito a oportunidade para pedir, mais uma
vez que o Ministério da Educação reabra as negociações com a categoria que está em greve desde 30 de
agosto. Segundo dados do Comando Nacional de Greve
36 Universidades já aderiram ao movimento.
Às vésperas de comemorarmos mais um Dia
do Professor entendo que temos muito pouco a festejar, porém quero deixar minha homenagem a todos
os professores com a poesia do mestre Luciano, que
enxerga além da própria luz, vê o mundo com o olhar
da sensibilidade.
MESTRE DE VIDA
Mestre de vida
Ensinando
Aprendendo
De frente para as mulheres
De frente para os homens
De frente para vida
Enfrentando o mundo
Lendo no olhar
A sede de luz
A vontade de seguir
Ir em frente
Enfrentar os sonhos
Vivê-los
Descobri-los
Descobrindo homens
Descobrindo mulheres.
Era o que eu tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em 1716, D. Pedro de Almeida e Portugal,
conhecido como o “Conde de Assumar” foi escolhido
o novo governador da província de São Paulo e Minas de Ouro. Ele tinha a árdua tarefa de apaziguar os
conﬂitos na região mineira.
Veio direto de Portugal e durante a sua viagem,
chega na vila de Guaratinguetá, onde é recebido com
grande festa. Passou na cidade 13 dias, sob os atenciosos cuidados do governador da Vila, o Capitão-mor
Domingos Antunes Fialho.
Para alimentar a grande comitiva do Conde de
Assumar, o Senado da Câmara mandou que alguns
pescadores fossem conseguir peixes, já que a cidade
estava rodeada pelo Rio Paraíba do Sul.
Entre muitos, foram os pescadores Domingos
Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso com suas
canoas. Lançaram as suas redes no Porto de José
Corrêa Leite, sem tirar peixe algum.
Continuaram até o Porto de Itaguassu, muito
distante, e João Alves, lançando sua rede neste porto tirou o corpo da Senhora, sem cabeça; lançando
mais abaixo outra vez a rede, tirou a cabeça da mesma Senhora.
Os três pescadores limparam a imagem apanhada
no rio e notaram que se tratava da imagem de Nossa
Senhora da Conceição, de cor escura.
Guardaram a imagem em um pano e, continuando a pescaria, que até aquele momento não lhes havia
dado peixe algum, dali por diante, em poucos lanços,
foi tão abundante que os três ﬁcaram com medo de
naufragarem pelo muito peixe que tinham nas canoas,
e então retornaram para suas casas.
Só podia ser um milagre, em três lançadas de
rede foram retirados um corpo, depois sua cabeça, e
mais tarde uma incrível quantidade de peixes. Felipe
Pedroso, profundamente católico disse: “Foi intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus!”
Levou, então, a pequena imagem para a sua própria casa e poucos dias depois começou a organizar
orações, sobretudo a reza constante do terço. Novos
milagres foram acontecendo e a piedade foi aumentado incrivelmente.
Alguns padres jesuítas testemunharam, já em
1748, que “eram muitos os que aí se reuniam para
pedir ajuda e proteção a Senhora que eles chamam,
piedosamente, de a “Aparecida”.
Em 8 de setembro de 1904 foi realizada a solene
coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e
em 1908, o santuário foi elevado à dignidade de Basílica pelo Papa.
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Em 1930, o Papa Pio XI, proclamou Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em 1967, no
aniversário de 250 anos de devoção, o Papa Paulo
VI ofereceu a Rosa de Ouro ao Santuário Nacional
inteiramente dedicado a Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
Em 1984, foi declarada oﬁcialmente Basílica de
Aparecida Santuário Nacional, pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, hoje,
Padroeira do Brasil, tem seu Santuário na cidade de
Aparecida do Norte e reúne milhares de ﬁéis, de diferentes lugares e etnias.
Ah, o nosso Brasil! Tão diverso e tão rico. Rico
em suas terras, em seu meio ambiente, em sua cultura, e em sua gente.
Rico mas tão carente de melhores condições de
vida para seus cidadãos e cidadãs. Tão carente de um
sistema de saúde melhor, tão carente de moradia, de
melhores salários que comportem o que determina
sua Constituição Federal.
Rico mas possui uma péssima distribuição de
renda. Nós somos um dos Países com maiores índices de concentração de renda, fator preponderante
nas mazelas sociais. De acordo com relatório da ONU
divulgado no mês passado, o Brasil tem a maior desigualdade social da América Latina.
Nós que comemoramos hoje também o Dias das
Crianças, temos registro de que na faixa dos 5 aos 15
anos o Brasil ainda tem 2,7 milhões de crianças e adolescentes explorados no trabalho infantil. Esse número
representa 7,46% da população nessa faixa etária.
Nós que estamos diante de um quadro de envelhecimento populacional, pagamos aposentadorias
ínﬁmas aos nossos idosos que contribuíram uma vida
inteira para a Previdência.
Nós que estamos diante de grave crise que poderia ser alterada com a votação daquela que eu chamei de mini Reforma Política, não chegamos a sua
aprovação.
Nós que temos quase um terço da população vivendo com até meio salário mínimo per capita, o quê
em termos absolutos representa cerca de 49 milhões
de pessoas, não decidimos de uma vez pagar um salário mínimo melhor para nossa gente.
Nós que temos registros da exclusão do direito à
educação que os pobres, negros e indígenas sofrem,
e vemos resistência quanto a Projetos que poderiam
modiﬁcar este quadro.
Nós que sabemos os preconceitos aos quais diversos segmentos da nossa sociedade estão expostos,
ainda temos resistência em pensar na igualdade e no
respeito às diferenças.
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Mas ela, Srªs e Srs. Parlamentares, ela é a Padroeira do Brasil e é uma santa de cor negra. Ela zela
por todos nós e quer, quem sabe, nos mostrar a importância de respeitarmos as diferenças.
Na imagem da santa encontramos o português
(a imagem é uma réplica da Padroeira de Portugal e
do Brasil, Nossa Senhora da Conceição, que desde
1646 fazia parte da devoção de D. João IV e de todas
as suas colônias);
o brasileiro (a imagem foi feita, segundo estudos,
com “terracota”, barro paulista característico da região
onde foi encontrada);
o índio (a imagem foi encontrada no rio indígena
“Para`iwa”, passo entre Minas, Rio e São Paulo, hoje,
Rio Paraíba do Sul);
e o negro (a imagem possui uma cor castanho
escuro, tendendo ao negro).
O que será que esta imagem quer nos mostrar?
Talvez ela queira que reﬂitamos sobre as diferenças
e a possibilidade de convivência fraterna e respeitosa entre essas diferenças e naquilo que elas podem
construir.
Brasil, você que resiste a todas as mazelas graças a sua boa gente, a muita fé e esperança, eu peço
que a Padroeira do Brasil nos ajude mesmo.
Que ela ilumine o povo brasileiro na determinação de lutar por seus direitos,
que ela nos ilumine para que cumpramos as promessas de lutar por melhores condições de vida para
todos e todas, e aprovemos projetos que só aguardam
para fazer o bem para nossa gente
que ela ilumine os governantes para que tomem
as medidas necessárias para dar ao povo a tão merecida justiça social
que ela nos abençoe a todos e especialmente
as nossas crianças, cercando-as de todo amor que
merecem.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Eduardo Siqueira Campos, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A solicitação de V. Exª, nobre Senador
Paulo Paim, será atendida na forma do disposto no
Regimento Interno desta Casa.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Alvaro Dias, do PSDB do Estado do Paraná.
S. Exª dispõe de dez minutos prorrogáveis por
mais dez.
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Pela ordem, tem V. Exª a palavra,
Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, é apenas para solicitar a minha inscrição pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Fica V. Exª inscrito. Em seguida, V. Exª
fará uso da palavra.
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 11 DE OUTUBRO DE 2005, QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Líder Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a palavra como
Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Mesa esclarece que, também como
Líder titular, havia solicitado a palavra o nobre Senador
Osmar Dias, que, posteriormente, por um entendimento
com o Senador José Jorge, fez a permuta com este.
A bem do Regimento desta Casa, o Líder que
solicita tem sempre, de imediato, a palavra. Portanto,
cabe ao Senador Aloizio Mercadante a precedência
para o uso imediato da palavra, a não ser que haja
entre os Srs. Senadores um entendimento.
Darei a palavra, pela ordem, aos dois oradores
que estão solicitando, apenas ouvindo o Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, evidentemente, aguardarei o pronunciamento do Senador José Jorge. Tenho um compromisso inadiável também, mas, de qualquer forma, eu
aguardo.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Rodolpho Tourinho e ao Senador Flexa Ribeiro.
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O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, solicito a minha inscrição pela
Liderança da Minoria, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Fica V. Exª para após a Ordem do Dia
devidamente inscrito.
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, solicito a minha inscrição pela Liderança do PSDB agora, na Hora do Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A delegação encontra-se sobre a mesa.
Em sendo caso de delegação, a Mesa fará, de acordo
com o Regimento Interno, a alternância entre os oradores regularmente inscritos, os Líderes e V. Exª.
Senador José Jorge, V. Exª. tem a palavra por
12 minutos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o jornal O Estado de S. Paulo de hoje trouxe
uma matéria denominada “Governo emperrado”, que
demonstra como o Poder Executivo é incompetente
na administração da coisa pública.
Segundo levantamento do jornal, faltando cerca
de dois meses para encerramento do ano, o Governo
não conseguiu executar a grande maioria dos Projetos
Pilotos de Investimentos – PPI, pois apenas 10,7% das
verbas orçadas foram efetivamente utilizadas.
Os chamados Projetos Pilotos do Fundo Monetário Internacional, do FMI, não têm contingenciamento,
portanto, são projetos para os quais os executores têm
a disponibilidade completa das verbas, não havendo
razão para que não fossem executados. Mesmo assim,
já no décimo mês do ano – e todos sabemos, Senador
Gilberto Mestrinho, que o ano tem doze meses –, até
agora só se executou 10% do programa.
Dos 2,95 bilhões previstos para 2005, apenas
315 milhões encontraram destino. Os demais estão
presos na burocracia da máquina federal. Dos 95 programas e obras incluídos no PPI, 44 não executaram
sequer 10% do previsto e 33 ainda estão sem qualquer
movimentação. E vejam que já estamos na metade do
mês de outubro!
Acertados com o Fundo Monetário Internacional, esses projetos eram uma antiga reivindicação do
Brasil e de outros países, em que projetos de grande
importância econômica e social e de rápido retorno
ﬁnanceiro não impactassem o cálculo do resultado
primário do País.
Para o jornal: “o fracasso é o sinal mais visível
de uma notável incapacidade gerencial. O governo
empaca na realização de programas e obras mesmo
quando não há restrições ﬁscais e as despesas po-
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dem render, além de retorno econômico e ﬁnanceiro,
os aplausos do FMI”.
Enquanto a carga tributária aumenta, ao ponto de
sufocar os empreendedores nacionais, os Programas
de Modernização da Administração Fazendária e o Programa de Modernização da Administração das Receitas
Previdenciárias, previstos no PPI, estão paralisados.
Para o primeiro, foram empenhados apenas 28,1% das
verbas e para o segundo nada foi empenhado.
Obras de recuperação de rodovias em vários
Estados, inclusive em Pernambuco, estão sem qualquer empenho de verbas, apesar de constarem do
PPI e terem outras fontes de recurso, como é o caso
da Cide.
Ainda segundo o Estadão, “não só as obras e programas do PPI estão atrasados. Outros investimentos
estão empacados por notória incapacidade em todas
as fases da administração, desde o planejamento mais
amplo até o controle ﬁnal da execução das obras e programas. O aparelhamento partidário da administração
federal contribui para deteriorar os padrões”.
Outro exemplo eloqüente desta incompetência
administrativa é o aparecimento de um novo surto de
aftosa no rebanho bovino de Mato Grosso do Sul, por
omissão irresponsável do Poder Executivo. Esse foi
mais um exemplo de uma catástrofe anunciada. E não
foi por falta de aviso, que, para surpresa de todos, veio
do próprio Governo.
O Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, já
vinha denunciando o contingenciamento dos recursos
para defesa sanitária. Dos R$137 milhões previstos,
o Ministério da Fazenda reduziu para apenas R$ 37
milhões, uma redução de 73%.
Com mais esta “barbeiragem administrativa” do
Governo Lula, o Brasil corre o risco de perder competitividade e mercado no mundo. Segundo o jornal O
Globo, “a economia de alguns milhões de reais para
controle do déﬁcit público pode signiﬁcar o ﬁm de muitos
milhões de dólares que entrariam no País com receita
das exportações, cujo valor previsto para este ano é de
US$ 3,1 bilhões. Para o próximo ano, as receitas vão
depender das medidas retaliatórias adotadas pelos 150
países importadores de carne bovina brasileira”.
Notícias publicadas já hoje na Internet dão conta
de que a Rússia e o Chile suspenderam a importação
de carne brasileira, e corremos o risco de ver comprometidos outros mercados de carne, tão duramente
conquistados em décadas de trabalho sério dos produtores nacionais.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me
um aparte, Senador José Jorge?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não.
Concedo o aparte a V. Exª.
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O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador José
Jorge, é importante que V. Exª esteja levantando esta
questão, que os jornais televisivos e escritos publicaram
hoje, do prejuízo que a Nação brasileira pode sofrer
pela não-liberação em tempo hábil de R$ 3 milhões. O
Ministro, por diversas vezes, fez apelos ao Ministro da
Fazenda para que liberasse esses recursos, a ﬁm de
que a Defesa Animal pudesse implementar ações de
vacinação. Agora, estamos sendo pegos de surpresa
por esse foco de febre aftosa no Mato Grosso do Sul.
Como foi dito hoje pelo ex-Ministro Pratini de Morais,
nos últimos 12 meses, de setembro a outubro deste
ano, o setor da indústria da carne já exportou US$3
bilhões, ultrapassando em muito o valor exportado no
ano passado. Então, em função de R$3 milhões, a
Nação brasileira corre o risco, como bem disse V. Exª,
de sofrer suspensão de mercados já conquistados,
tornando-se o maior exportador de carne do mundo.
É preciso que o Governo Lula, que o Ministro da Fazenda seja sensível às liberações dos recursos em
tempo hábil.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – E são recursos previstos no Orçamento.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Recurso previsto no Orçamento. Que o contingenciamento não atinja
áreas sensíveis como essa, cuja liberação de recursos,
em função do tempo, não pode ser postergada. Na
nossa região, Senador José Jorge, a Amazônia, não
adianta o Governo Federal liberar recursos a partir de
agora, outubro e novembro, porque vamos entrar na
estação de inverno. Teremos cinco ou seis meses de
chuva intensa. Então, qualquer recurso liberado agora
não será aplicado na Região Amazônica. Há que se ter
essa sensibilidade não só para com as regiões que têm
condições climáticas diferenciadas, como também para
setores como o agronegócio e para a questão da defesa
animal, em que a não liberação em tempo hábil pode
acarretar à Nação brasileira prejuízos irrecuperáveis.
Deus queira que isso não aconteça nesse episódio do
foco de febre aftosa em Mato Grosso do Sul. Parabéns
pelo pronunciamento, Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado.
Recentemente, o Presidente Lula declarou publicamente que é um homem de fé e que “urucubaca não
vai pegar em cima nós”. Quando o Presidente Lula era
da Oposição, também trabalhava como oposicionista.
Não sei se era urucubaca o que ele fazia ao Governo
quando era oposicionista. Nós não o fazemos. Queremos que o Governo se saia bem e ﬁcamos tristes
quando acontecem coisas como essa, que prejudica
todo o País.
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Esses fatos que destaco neste pronunciamento
demonstram que os erros do Governo não são fruto da
torcida dos que se opõem ao Governo, mas é conseqüência da incompetência governamental mesmo.
Achei muito oportuna a charge do jornalista Chico
Caruso, publicada hoje no jornal O Globo. Está aqui
a charge, onde o Presidente Lula aparece como um
navegador, tipo Pedro Álvares Cabral, e está escrito o
seguinte: “MOMENTO POÉTICO: DA SILVA EM PESSOA. – Navegar é preciso, governar não é preciso...”
Espero, sinceramente, que passe logo essa tormenta de incompetência administrativa que é o governo
do Presidente Lula, pois governar tem que ser preciso
para salvação de nossa Nação.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Agradeço aos dois Líderes, Senador Osmar Dias
e Senador Aloizio Mercadante, por terem me cedido
a ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Conforme o entendimento que
foi feito entre os Líderes, vou conceder a palavra ao
Senador Aloizio Mercadante e, em seguida, a V. Exª,
Senador Osmar Dias, pela Liderança do PDT. Depois,
falará como orador regularmente inscrito o Senador
Tião Viana, e o Senador Flexa Ribeiro, pelo critério
da alternância.
V. Exª tem a palavra, nobre Líder Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o Brasil, de fato, demonstrou
uma eﬁciência espetacular na pecuária de corte e
hoje é o maior exportador de carnes do mundo, tem
o maior rebanho comercializável e, mais importante
que isso, vem tendo ganho de produtividade muito
expressivo nesse setor, produto da melhoria genética
e de todo o esforço de pesquisa, onde várias instituições a Embrapa, a USP e outras instituições têm
contribuído de forma decisiva para esse desempenho.
Isso se estende também à produção de suínos, em
que aumentamos em mais de 250% nossa produção
e nossa exportação nesta última década, e também
na avicultura. Quer dizer, nos três segmentos, hoje o
Brasil disputa as primeiras colocações do mercado
mundial. E um dos êxitos dessa política é exatamente
o controle sanitário.
Hoje, o controle da vacinação, especialmente da
aftosa, está cada vez mais rígido. Os produtores são
obrigados a apresentar o atestado de vacinação, a
comercialização do gado exige essa atenção, e as Secretarias de Estado de vários Governos estaduais têm
contribuído muito na ﬁscalização e no empenho para
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essa política, que melhora o valor agregado, melhora a
qualidade da carne e abre mercados para o País.
Portanto, é inaceitável o que ocorreu nesse Município, numa pequena propriedade no Mato Grosso
do Sul. E o mais grave: como está na fronteira com o
Paraguai, é muito provável que esse gado não seja de
origem do Brasil. Isso claramente é proprietário que
ﬁca fazendo negócios em que não conseguimos identiﬁcar verdadeiramente a origem. E prejudica a Nação
inteira, prejudica sobretudo o Estado de Mato Grosso
do Sul, onde a carne é um dos produtos mais importantes. Isso trará seqüelas seguramente por alguns
meses, pelo menos.
Por isso, Senador Osmar Dias que é da área e
conhece profundamente a agricultura , Senador Flexa
Ribeiro, Senadores que nos acompanham neste momento, Gilberto Mestrinho, Augusto Botelho, Tião Viana,
Mão Santa, Senadora Iris de Araújo e Senadora Heloísa
Helena, minha sugestão é que façamos um projeto de
lei estabelecendo inclusive medidas penais quando as
regras de disciplina sanitária não forem respeitadas.
Ninguém tem o direito de prejudicar uma nação pela
irresponsabilidade do proprietário.
A segunda questão que temos de retomar é a da
rastreabilidade. Tenho certeza de que as barreiras sanitárias já estão sendo feitas, as medidas estão sendo
tomadas, os recursos vão ser alocados, mas a aftosa
gera um problema de pendência no mercado internacional, e aí há todo o esforço da diplomacia comercial
brasileira para reverter isso.
Precisamos criar medidas penais para os proprietários que claramente desrespeitam a lei e precisamos
retomar a discussão da rastreabilidade, porque, se nós
tivermos o gado rastreado, isso vai melhorar muito o
controle. E a União Européia está exigindo isso, inclusive, para a compra de gado. É algo simples, pois, se o
proprietário vacina o gado, ele tem como brincá-lo. Isso
se faz imediatamente, e não há por que não fazer.
Então, estamos propondo – o Senador Leomar
Quintanilha inclusive esteve à frente dessa demanda
– uma negociação de todos os frigoríﬁcos com a Receita
Federal até 31 de outubro, para discutir o PIS/Coﬁns.
Nessa cadeia da carne, nessa negociação do PIS/Coﬁns o Senador Leomar está acompanhando atentamente esse assunto –, estão envolvidos especialmente
os 1,3 mil frigoríﬁcos de menor porte no País, não apenas os seis grandes, e acho que temos que retomar o
problema do controle sanitário no combate à aftosa e
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o problema da rastreabilidade. Assim, daríamos mais
um salto na qualidade da pecuária brasileira.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me
um aparte, Senador Mercadante?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
Ouço o Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Eu quero parabenizar V. Exª pela forma como está-se pronunciando a respeito do problema por que a Nação brasileira
passa novamente. Ano passado, Senador Mercadante,
no meu Estado do Pará, que detém hoje o quarto ou
quinto rebanho brasileiro, algo em torno de 20 milhões
de cabeças de gado, nós tivemos também um surto
de febre aftosa, se não me engano, no Município de
Monte Alegre, na região oeste do Estado. Em função
disso, a Rússia imediatamente suspendeu as compras da carne brasileira. E esse surto da febre aftosa
lá foi também por falta de recursos liberados naquela
altura, em 2004. Então, repete-se em 2005 o mesmo
problema, agora em Mato Grosso do Sul. V. Exª se
coloca de uma forma sensata. Há certos recursos,
como eu disse há pouco no aparte ao nobre Senador
José Jorge, que não há como serem contingenciados,
porque podem trazer problemas desse tipo. A defesa
animal precisa ter os recursos não somente para a vacinação, mas precisa também de recursos humanos.
Eu quero parabenizá-lo pela sensatez com que V. Exª
coloca a gravidade do problema por que passa o País.
E Deus queira que ultrapassemos o problema, como o
ﬁzemos no ano passado. O Pará, desde 2004, já era
para estar na Zona 1, do Sul e Sudeste, livre de aftosa,
por vacinação. Lamentavelmente, em função do surto
em Monte Alegre, não conseguimos a liberação pela
Comunidade Européia. Estamos pretendendo consegui-la este ano para abrir o mercado, porque a cadeia
produtiva do nosso Estado hoje detém 17 frigoríﬁcos
em plena condição de exportar para os mercados euroamericanos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Leomar Quintanilha, Senador Flexa Ribeiro,
Senador Osmar Quintanilha, deveríamos nos empenhar nessa negociação da cadeia produtiva da carne
e buscarmos tomar novas medidas, inclusive penais,
de responsabilizar o proprietário, porque a vacinação
é obrigatória. Ele não poderia ter deixado de vacinar
o gado. Se nós ﬁzermos isso, se houver a rastreabilidade, se incentivarmos a redução do Funrural e organizarmos melhor o setor, daremos mais um salto de
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qualidade na pecuária e vamos aprender com essa
experiência.
Eu somente gostaria de concluir a minha breve
intervenção tocando em dois outros assuntos que são
imediatos e relevantes.
O Sr. Leomar Quintanilha (PcdoB – TO) – Senador Mercadante, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Pois não, Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PcdoB – TO) – Eu
gostaria de participar, com a anuência de V. Exª, dessa discussão com relação à febre aftosa. Apesar de
o Brasil ter dimensão continental, um surto, às vezes
até de pequena relevância, que acontece numa das
regiões do País e que não teria nenhuma repercussão
interna em outras áreas, causa grande prejuízo, porque
lá fora quem negocia com o Brasil não quer saber se
foi no Mato Grosso, se foi no Pará, se foi no Tocantins,
apenas fala: “Houve surto de febre aftosa no Brasil”.
Efetivamente, isso traz um prejuízo grande, e V. Exª tem
razão: precisamos rever essa questão porque o dever
de casa tanto os Estados como os proprietários rurais
têm que cumprir. Então, é preciso rever esta questão
da legislação para impor sanções a quem frauda a lei,
a quem não está fazendo a vacinação adequada.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Fico muito satisfeito com a intervenção e tenho certeza de que o Senado Federal vai contribuir. Poderemos
fazer uma audiência pública na Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária e abrir a discussão no sentido de
avançar no controle sanitário da aftosa e também em
relação à rastreabilidade. Assim, haveria uma melhora
signiﬁcativa em todo o problema da produção, exportação, comercialização e da qualidade da carne brasileira,
evitando-se novas diﬁculdades como esta.
Eu queria terminar, dizendo que a Câmara dos
Deputados está para votar a Medida Provisória nº 252.
O Senado Federal aprimorou bastante a legislação,
que traz uma série de incentivos relevantes ao setor
produtivo, desonera o investimento de forma expressiva, desonera produtos da cesta básica, desonera a
construção civil, facilita quem compra e vende imóvel.
Por exemplo, quem comprar a casa própria, durante
180 dias não recolhe nenhum tipo de tributo; também
quem vender seus imóveis terá uma reavaliação do valor
desses imóveis para estimular a indústria da construção civil, que gera muito emprego qualiﬁcado. Enﬁm,
é uma medida de amplo alcance e muito aguardada
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pelo setor privado, pelos investidores, pelas micro e
pequenas empresas.
A Emenda nº 27, que foi alvo dessa polêmica,
apenas estabelece que, de acordo com a Lei nº 10.259,
que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais
Civis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, quando se trata de indenizações de pequena monta, o pagamento é compulsório. O problema é que o volume
dessa demanda tem chegado a mais de R$3 bilhões.
O que estabelecemos aqui é a necessidade de dotação orçamentária especiﬁca para essa ﬁnalidade. É
só o Congresso colocar os recursos no orçamento ou
aprovar um crédito extraordinário quando for necessário. Se isso não for feito, a demanda passa para o
ano seguinte.
Portanto, é uma medida necessária. Toda despesa tem que ter previsão orçamentária, senão o Governo é obrigado a cortar despesas em outras áreas
que foram planejadas, em que havia uma expectativa
de dispêndio. Nós não podemos trabalhar mais o orçamento com essa desorganização.
Por isso, foi correta a decisão do Senado. Nós
deveríamos ter debatido mais este assunto. Não foi
feito o debate, mas é uma discussão elementar: toda
despesa relevante do País tem que ter previsão orçamentária.
Nós não podemos tratar o orçamento mais como
era no período da inﬂação alta, quando se acomodava
com a inﬂação qualquer despesa. Tudo tem que ser
previsto, sobretudo despesas que estão superando
R$3 bilhões. Basta colocar os recursos no orçamento, e eles serão pagos imediatamente, ou então nós
aprovaremos um crédito extraordinário.
Portanto, o Congresso pode assumir essa responsabilidade; o Presidente da Comissão Mista de
Orçamento está aqui. Mas, assumindo a responsabilidade, não haverá qualquer atraso no pagamento
meritório dessas ações de pequeno vulto, que são
necessárias, precisam ser pagas com agilidade, não
podem entrar na ﬁla do precatório e não entrarão, terão
sempre prioridade. Apenas a lei estabelece a necessidade de previsão orçamentária, de disponibilidade de
recursos especíﬁcos.
Era o que tínhamos a dizer.
Agradeço a tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Dentro do que estabelece o Regimento, usará da palavra o nobre Líder Flexa Ribeiro e, em
seguida, o Líder Osmar Dias. Depois, anuncio as pala-
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vras do Senador Tião Viana, regularmente inscrito, e,
logo em seguida, deste Presidente, Senador Eduardo
Siqueira Campos.
V. Exª dispõe de até cinco minutos, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Eduardo Siqueira Campos, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, em primeiro lugar, agradeço ao nobre
Senador Osmar Dias a permuta para que eu pudesse
usar da palavra antes.
Sr. Presidente, pela manhã, não tive oportunidade
de me pronunciar na sessão especial que homenageou
o Dia das Crianças e o Dia do Professor, e o faço agora. Como bem colocaram aqui os nobres Senadores
Aloizio Mercadante e José Jorge, eu também labutei
como professor desde os 18 anos, nos cursos, à época,
ginasial e cientíﬁco, nas escolas públicas e privadas do
Estado do Pará, e depois como professor da Universidade Federal do Pará por quase vinte anos. Então,
não posso deixar de fazer, neste instante, o registro
de homenagem a esta classe tão mal entendida e tão
mal prestigiada pelos governos no seu sacerdócio de
preparar as futuras gerações para a nossa Nação.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em seu
duplo objetivo de comemorar o “Dia da Criança” e o
“Dia do Professor”, a sessão especial que o Senado
da República realiza hoje encontra, paradoxalmente,
um denominador comum. São duas as datas que comemoramos, o 12 e o 15 de outubro. Entre os dois – o
dia destinado a celebrar a infância e o dia escolhido
para homenagear os mestres –, há contudo um tema
comum de transcendental importância: o futuro.
As crianças são a própria personiﬁcação do amanhã, os herdeiros do mundo que virá, os continuadores da construção histórica que formos capazes de
lhes transmitir. Os professores, por seu turno, na sua
condição de agentes centrais do processo educativo,
devem ser encarados como os verdadeiros artesãos
que constroem o futuro, haja vista que a estrada que
conduz ao futuro é a escola.
As duas datas, portanto, Srªs e Srs. Senadores,
que tão proximamente se comemoram poderiam ser
festejadas como os “Dias do Futuro”, 12 e 15 de outubro.
É momento, então, de lançarmos nossos olhos
em direção ao futuro, de tentarmos avaliar o que ele
nos reserva, de reaﬁrmarmos nossa fé, mas, sobretudo,
de renovarmos nosso compromisso com a construção
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de um amanhã melhor para as novas gerações, pela
via, especialmente, do investimento na educação, o
que passa, em primeiro lugar, pela valorização dos
seus proﬁssionais.
Indiscutivelmente, se desejamos que o Brasil
venha a se converter, de fato, num país civilizado,
nosso compromisso prioritário como sociedade há de
ser com a garantia de condições de desenvolvimento pessoal para os nossos jovens, de modo que eles
possam se tornar verdadeiros cidadãos, na acepção
completa do termo.
E como tem evoluído a situação da infância brasileira ao longo dos últimos anos?
Em primeiro lugar, vale lembrar que, neste Dia
da Criança, estamos comemorando também o 15º
aniversário de um diploma legal que representou um
verdadeiro marco no arcabouço jurídico brasileiro, daquele que é internacionalmente reconhecido como um
dos mais avançados instrumentos legislativos acerca
da questão da infância e da adolescência, o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), cuja entrada em
vigência ocorreu em 12 de outubro de 1990.
Ao adotar o princípio da proteção integral à infância e ao tratar dos direitos de todas as pessoas
menores de 18 anos, o que representa mais de um
terço da população brasileira, não abordando apenas
a infância em situação irregular, tal como fazia o antigo
Código de Menores, o ECA representou um extraordinário avanço no plano legal.
É forçoso reconhecer, contudo, a existência de
uma enorme lacuna entre o que preconiza o Estatuto
e a realidade dos mais de sessenta milhões de brasileiros entre zero e 18 anos.
É fato que, nesses 15 anos de vigência do ECA,
ocorreram importantes melhorias na situação da infância. Essas mudanças, porém, ainda não foram suﬁcientes para assegurar de maneira efetiva os direitos
fundamentais de todas as crianças e adolescentes
do País.
Nos campos da saúde e da educação, apesar do
declínio considerável da taxa de mortalidade infantil e
da quase universalização do ensino fundamental, persistem grandes iniqüidades regionais e raciais, além
de lacunas de atendimento e déﬁcits de qualidade
signiﬁcativos.
A taxa média de mortalidade infantil caiu de 47,5
por mil nascidos vivos, em 1990, para 29,7 por mil, em
2000. Mas a taxa da região Nordeste ainda era, naquele
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ano, 64% superior à média nacional, e a das crianças
negras, 47% superior à das crianças brancas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu pediria
a V. Exª que desse como lido o meu pronunciamento,
porque não haverá tempo suﬁciente para terminá-lo.
Quando os mestres tiverem recuperado o prestígio
de que um dia já gozaram, saberemos estar no caminho
certo para a construção de um grande Brasil.
No dia em que os pais de um recém-nascido
o olharem com orgulho e disserem “se Deus quiser,
quando crescer, será professor”, saberemos que nosso
futuro como nação será bem melhor.
Sr. Presidente, quero aqui parabenizar todos os
professores e professoras do meu querido Estado do
Pará dizendo a eles que têm em minha pessoa o apoio
total às suas reivindicações para a melhoria e para a
dignidade da proﬁssão de professor, para que eles tenham todas as condições de ter uma requaliﬁcação e
um nível salarial adequado às responsabilidades que
têm na formação da geração futura que irá administrar o nosso País.
E, para ﬁnalizar, Sr. Presidente, quero parabenizar a Rede Globo pela série de reportagens apresentadas no Jornal Nacional em que mostra nações
que se elevaram ao patamar de Primeiro Mundo, tendo mostrado ontem a Irlanda, que chegou a ser país
de Primeiro Mundo através da educação, priorizando
o ensino, priorizando a educação. Esse é o caminho
que a Nação brasileira tem que tomar.
Quero também parabenizar o Senador Presidente
Renan Calheiros e os Senadores Aloizio Mercadante
e José Jorge, autores do requerimento da sessão especial de hoje pela manhã, pelo Manifesto que todos
os Senadores assinaram, dando total apoio e fazendo um chamamento à sociedade brasileira para que,
através de uma ação de toda a sociedade, se tome
como prioritário o caminho da educação para que cheguemos a patamares avançados de dignidade para a
formação da nossa sociedade e das nossas crianças,
que homenagearemos no dia de amanhã.
Era este o nosso pronunciamento, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em seu dúplice objetivo, de comemorar o
Dia da Criança e o Dia do Professor, a sessão especial que o Senado da República hoje realiza encontra,
paradoxalmente, um denominador comum. São duas
as datas que comemoramos, o 12 e o 15 de outubro.
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Entre os dois – o dia destinado a celebrar a infância
e o dia escolhido para homenagear os mestres –, há,
contudo, um tema comum de transcendental importância: o futuro.
As crianças são a própria personiﬁcação do amanhã, os herdeiros do mundo que virá, os continuadores da construção histórica que formos capazes de
lhes transmitir. Os professores, por seu turno, na sua
condição de agentes centrais do processo educativo,
devem ser encarados como os verdadeiros artesãos
que constroem o futuro, haja vista que a estrada que
conduz ao futuro é a escola.
As duas datas, portanto, Srªs e Srs. Senadores,
que tão proximamente se comemoram, poderiam ser
festejadas como os “Dias do Futuro”, 12 e 15 de outubro.
É momento, então, de lançarmos nossos olhos
em direção ao futuro, de tentarmos avaliar o que ele
nos reserva, de reaﬁrmarmos nossa fé, mas, sobretudo,
de renovarmos nosso compromisso com a construção
de um amanhã melhor para as novas gerações, pela
via, especialmente, do investimento na educação, o
que passa, em primeiro lugar, pela valorização dos
seus proﬁssionais.
Indiscutivelmente, se desejamos que o Brasil
venha a se converter, de fato, num país civilizado,
nosso compromisso prioritário como sociedade há de
ser com a garantia de condições de desenvolvimento pessoal para os nossos jovens, de modo que eles
possam se tornar verdadeiros cidadãos, na acepção
completa do termo.
E como tem evoluído a situação da infância brasileira ao longo dos últimos anos?
Em primeiro lugar, vale lembrar que, neste Dia da
Criança, estaremos comemorando, também, o décimo
quinto aniversário de um Diploma Legal que representou
um verdadeiro marco no arcabouço jurídico brasileiro,
daquele que é internacionalmente reconhecido como
um dos mais avançados instrumentos legislativos acerca da questão da infância e da adolescência, o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), cuja entrada em
vigência ocorreu em 12 de outubro de 1990.
Ao adotar o princípio da proteção integral à infância e ao tratar dos direitos de todas as pessoas
menores de dezoito anos – o que representa mais de
um terço da população brasileira –, não abordando
apenas a infância em situação irregular, tal como fazia
o antigo Código de Menores, o ECA representou um
extraordinário avanço no plano legal.
É forçoso reconhecer, contudo, a existência de
uma enorme lacuna entre o que preconiza o Estatuto
e a realidade dos mais de 60 milhões de brasileiros
entre zero e dezoito anos. É fato que, nesses quin-
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ze anos de vigência do ECA, ocorreram importantes
melhorias na situação da infância. Essas mudanças,
porém, ainda não foram suﬁcientes para assegurar de
maneira efetiva os direitos fundamentais de todas as
crianças e adolescentes do País.
Fatores determinantes para a violação cotidiana
dos direitos de grande parte das crianças e adolescentes no Brasil são, sem dúvida alguma, a pobreza
e a desigualdade. Segundo dados do IBGE, cerca de
23% da população de zero a dezoito anos subsiste
de maneira precária, vivendo em famílias cuja renda
mensal per capita é inferior a um quarto de salário
mínimo. Muitas dessas famílias não têm acesso a infra-estrutura domiciliar mínima, como abastecimento
de água e esgotamento sanitário.
Nos campos da saúde e da educação, apesar do
declínio considerável da taxa de mortalidade infantil e
da quase universalização do ensino fundamental, persistem grandes iniqüidades regionais e raciais, além
de lacunas de atendimento e déﬁcits de qualidade
signiﬁcativos.
A taxa média de mortalidade infantil caiu de 47,5
por mil nascidos vivos em 1990 para 29,7 por mil em
2000, mas a taxa da região Nordeste ainda era, naquele
ano, 64% superior à média nacional, e a das crianças
negras, 47% superior à das crianças brancas. No que
se refere à universalização do ensino, ainda que 97%
das crianças de sete a catorze anos estejam atualmente matriculadas na escola, as avaliações do Ministério
da Educação mostram que mais da metade dos alunos da quarta série apresentam níveis insuﬁcientes de
proﬁciência em matemática e leitura.
No campo do trabalho infantil, avanços importantes foram obtidos ao longo dos dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, com a sua redução
em 47,5% entre os anos de 1995 e 2003. Não obstante,
a realidade do trabalho continuava presente na vida de
um contingente de 2,7 milhões de crianças de cinco a
quinze anos de idade em 2003. Há casos realmente
extremos de exploração e degradação das crianças,
que são obrigadas a cumprir exaustivas jornadas de
trabalho, mediante pagamento irrisório ou, até mesmo,
sem receber remuneração alguma, sofrendo profundos
danos à saúde e ao desenvolvimento físico e mental.
Quando atingirem a idade adulta, se chegarem a essa
etapa da vida, essas crianças serão mão-de-obra desqualiﬁcada, reproduzindo as condições do famigerado
círculo vicioso de pobreza e exclusão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além dos
avanços objetivamente constatados, por meio de dados
estatísticos, é inegável, também, o avanço na conscientização da sociedade a respeito dos direitos da
criança. Hoje, parece já estar profundamente arraigada
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na opinião pública a noção de que lugar de criança é
na escola, e não submetida ao trabalho nessa fase da
vida que deve ser dedicada à sua formação.
Mas, como mencionamos há pouco, não basta
que nossas crianças estejam todas na escola. É fundamental, também, que o processo de ensino-aprendizagem seja exitoso.
Para isso, é imprescindível, entre outras providências, melhorar a infra-estrutura de nossos estabelecimentos de ensino, muitíssimos deles desprovidos de
bibliotecas, laboratórios de informática e laboratórios
de ciências. Mas o fundamental, em qualquer esforço
voltado para a melhoria da qualidade do ensino, tem
de ser, necessariamente, a valorização do professor,
pois é o professor quem continua fazendo a escola
de qualidade. A escola é, sobretudo, o professor e a
professora.
É bom lembrar, no momento em que comemoramos mais um Dia do Professor, que a Constituição
Federal, no inciso V do seu artigo 206, garante, como
princípio de ensino, aos proﬁssionais da educação,
planos de carreira para o magistério público, com piso
salarial proﬁssional. No entanto, até hoje, nós que temos
responsabilidade com a condução dos destinos deste
País não logramos determinar o valor do piso salarial
proﬁssional condigno para os professores.
Nesse contexto, um documento produzido pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) em 2003 revela que
um professor que atua na educação infantil ganhava,
naquele ano, em média, um salário de 423 reais. Docentes que lecionam em turmas de 1ª a 4ª série recebiam 462 reais e os de 5ª a 8ª série, 600 reais. Já
um professor que atua no nível médio ganhava, em
média, 866 reais.
Esses padrões de remuneração são de todo incompatíveis com a nobre missão de educar. Como já
aﬁrmamos, trabalhar pela melhoria da educação implica, em primeiro lugar, valorizar os educadores, garantindo-lhes remuneração condigna e oportunidades
de formação continuada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no início
desta fala, mencionei que o Dia da Criança e o Dia do
Professor poderiam ser conjuntamente celebrados
como “Dias do Futuro”.
De fato, a garantia de uma educação de qualidade para as crianças e os jovens é o principal fator
para que possamos antever um futuro mais promissor
para nossa pátria. E prestigiar os educadores é a viga
mestra para a construção de um sistema educacional
de qualidade superlativa.
Quando os mestres tiverem recuperado o prestígio de que um dia já gozaram, saberemos estar no

34886

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

caminho certo para a construção de um grande Brasil.
No dia em que os pais de um recém-nascido olharemno com orgulho e disserem “Se Deus quiser, quando
crescer, será professor”, saberemos que nosso futuro
como Nação será bem melhor.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – V. Exª será atendido na forma do
Regimento.
Esta Presidência anuncia as palavras do nobre
Líder Osmar Dias, que fará uma comunicação de interesse partidário.
Em seguida, V. Exª, Senador Tião Viana, falará
como orador regularmente inscrito.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho de uma missão, pelo Senado, em
Bilbao, onde participei da Conferência Ibero-Americana,
representando o Senado Federal, ao lado do Senador
Sérgio Guerra e do Senador Leonel Pavan.
Lá conseguimos propor e aprovar que o documento ﬁnal do congresso também incluísse uma exigência
dos países pobres e em desenvolvimento para que os
países ricos estabeleçam metas de redução dos subsídios, do protecionismo que tanto prejudica...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Senador Osmar Dias, sinto-me no
dever de interromper V. Exª para lhe dar a informação
de que estamos diante de estudantes da Faculdade
de Campo Mourão, no Estado do Paraná, que, certamente, estão muito honrados de poderem presenciar
o pronunciamento de V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu é que
ﬁco honrado com a presença dos estudantes e professores de Campo Mourão. Agradeço pela gentileza,
Sr. Presidente.
Conseguimos incluir, então, que os países lutem
para que na OMC haja uma revisão dos métodos. Não
adianta prometer reduzir subsídios na agricultura, no
comércio internacional e não fazer nada que para isso
aconteça. Rodadas de negociação são feitas, e nada
acontece. Ou se estabelecem metas e partem os países em desenvolvimento para atitudes mais agressivas em relação a isso, inclusive no mercado, ou não
vamos conseguir essa redução.
Eu iria falar sobre isso, mas a gravidade do assunto me faz falar aqui, até sob o ponto de vista técnico,
já que sou técnico em agricultura, sobre o problema
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da febre aftosa em Eldorado, Mato Grosso do Sul. É
gravíssima essa ocorrência sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista social.
Não é apenas a pecuária nacional que será prejudicada. Aqui se fala muito nos 180 milhões de cabeças
de bovinos, nos 25 milhões de bovinos no Mato Grosso,
10,5 milhões no Paraná, rebanhos importantes e que
estão ajudando a construir, especialmente neste ano,
um saldo na balança comercial brasileira. E graças a
esse segmento mesmo é que a balança comercial brasileira, no ano passado, obteve aquele saldo.
Agora, Sr. Presidente, foram inúmeras as vezes
que alertei, desta tribuna, que o Governo deveria colocar dinheiro para estruturar a ﬁscalização, o Ministério
da Agricultura, os órgãos técnicos para que houvesse um acompanhamento a campo nas fronteiras para
impedir que surgissem focos de febre aftosa, no caso
do rebanho bovino, mas para que possamos também
cuidar do rebanho avícola, do rebanho suíno. Até citei o caso do Uruguai, que ﬁcou dois anos sem poder
exportar e perdeu, na sua balança comercial, US$1,7
bilhão. Fiz aqui, no mínimo, dez pronunciamentos alertando o Governo.
Agora quero ser justo. Agora, está sendo acusado o Governo pelo surgimento desse foco. Mas a
pergunta que tem que ser respondida é a seguinte:
se o Governo tivesse cumprido a sua parte – ele não
cumpriu, errou; não cumpriu ao contingenciar recursos
de um setor tão importante como é o do setor sanitário brasileiro, para ﬁscalizar, para impedir a entrada de
produtos sem o devido acompanhamento, para orientar
os produtores, acompanhar, obrigar os produtores a
vacinar os rebanhos, enﬁm, os procedimentos técnicos
normais –, se o Governo tivesse liberado esse dinheiro,
nós teríamos evitado esse foco? Eu posso dizer, com
a experiência de quem foi Secretário de Agricultura
do Paraná por oito anos, que diﬁcilmente teríamos,
porque esse foco surgiu na fronteira do Mato Grosso
do Sul com o Paraguai. Aí as pessoas até ﬁcam pensando: “Mas o Osmar não faz oposição ao Governo?”
Eu faço oposição quando as coisas têm que ser ditas
claramente e a verdade tem que ser dita. O Governo
errou por não liberar o dinheiro para a sanidade, mas
não pode ser responsabilizado diretamente pela ocorrência desse foco, porque ele ocorreu em Eldorado.
Peguem o mapa e vão veriﬁcar que Eldorado está localizado na fronteira do Paraguai com o Mato Grosso
do Sul e com o Paraná.
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O Paraguai, que agora fez uma medida demagógica suspendendo o trânsito de animais do Brasil para
o Paraguai, está, na verdade, trancando a porta para
a volta do vírus, porque foi ele que mandou esse vírus
para o Brasil, tenho certeza. Podem dizer que estou fazendo uma acusação séria, pois estou mesmo, porque
o cuidado com a sanidade no Paraguai não existe.
Se formos para o interior do Paraguai, iremos
ver abate clandestino, abate em árvore. Aquilo é que
faz com que haja a multiplicação de doenças, num
ambiente que faz fronteira seca com o Brasil. É claro
que a fronteira seca com o Brasil foi também a causadora, no Rio Grande do Sul, da febre aftosa que veio
da Argentina.
Assim, pode-se pôr um exército de técnicos no
campo, mas, se não cuidarmos de homogeneizar as
políticas sanitárias no Mercosul, não vamos conseguir
livrar o Brasil da febre aftosa. É preciso que haja um
pacto entre os governos. É preciso que o Governo brasileiro, que insiste em liderar o Mercosul junto com a
Argentina, faça um pacto para que haja uma política
sanitária homogênea, igual em todos os países. De
nada adianta o Brasil fazer a sua parte...
O Paraná vacinou 99% do rebanho. Só 1% não
foi vacinado. Mas corre o risco de aquele foco lá do
Mato Grosso trazer o vírus para o Paraná, pela ponte
de Guaíra, através das balsas do rio Paraná, porque
o vírus tem uma capacidade de se locomover muito
grande: na roda do caminhão, na roupa das pessoas.
Isso é quase impossível de se impedir. Portanto, é preciso acabar com o vírus. Para se acabar com o vírus
é preciso exigir.
No ano passado, aprovamos aqui dinheiro para
comprar vacina para a Bolívia. Nem doando a vacina a
Bolívia vacinou. Nós mandamos técnicos para a Bolívia, mas nem assim eles aceitaram vacinar o rebanho.
Falta conscientização.
Concordo com quase tudo que o Senador Aloizio
Mercadante falou.É preciso fazer uma lei para obrigar
o produtor a vacinar e punir o produtor quando ele
não vacina. Mas aquele produtor cuja propriedade é
alvo desse foco de febre aftosa, vacinou. E aí, ele será
punido ou o laboratório que fabricou a vacina? Na lei,
temos de admitir que o produtor que não vacinar seja
punido, porque a vacinação será uma obrigação legal.
Mas o que faremos com o laboratório que vendeu vacina que não surtiu efeito? Não será punido? Isso tem
de estar na lei também.
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Sou Relator de um projeto que se encontra na Comissão de Agricultura – é preciso votá-lo na Comissão
e neste plenário – e que dispõe sobre a autorização
para a fabricação de genéricos, a ﬁm de torná-los mais
baratos e de aumentar a concorrência. Se admitimos
genéricos para a saúde humana, por que não podemos
admiti-lo para a saúde animal? O lobby dos laboratórios, que não permite que, no Ministério da Agricultura,
se mova uma palha para a introdução dos genéricos
no Brasil, precisa acabar. Precisamos acabar com isso
por meio da lei que está aqui para ser votada.
Meu tempo está acabando, mas o Senador Ramez
Tebet, do Mato Grosso do Sul, me pede um aparte. Se o
Presidente permitir, acolherei com muita satisfação.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Sr. Presidente, agradeço a V. Exª, e mais ainda ao orador. Senador
Osmar Dias, ontem ocupei a tribuna a ﬁm de manifestar
minha inquietação em relação a algumas dúvidas que
assolam a todos nós. Agora, adentro sua fala porque
V. Exª aborda um tema realmente importante. É preciso admitir os genéricos sim, e sabe por quê? Porque,
além de os laboratórios não merecerem mais a conﬁança de ninguém, os insumos estão muito elevados.
Como diz muito bem V. Exª, por que genérico para o
ser humano, para o corpo humano, e não para o reino
animal? Tem que se admitir isto sim. A punição para
o produtor rural já está no Código Penal, de maneira
geral, porque existe uma consciência da classe produtora, estou convencido disso. Atualmente, o produtor
rural do Brasil vacina. E a vacinação nessa fazenda,
estou informado, Senador Osmar Dias, foi assistida.
Como é que pode?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Então, como
é que vai punir o produtor?
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Mas existe o contrabando. Temos que evitar o contrabando. A
responsabilidade está na ﬁscalização. V. Exª disse que
não há recursos liberados para atender às coisas do
campo. Não há dinheiro para a saúde animal. Basta
consultar o Orçamento para ver quanto foi liberado. A
resposta é zero. Há uma indignação da classe nesse
sentido. V. Exª, a partir de Mato Grosso do Sul, que
é onde existe o foco, defende os interesses do Brasil.
Outra coisa V. Exª não tem feito aqui, e a defesa do
agronegócio está se tornando uma especialidade de
V. Exª. Muito obrigado.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Senador Ramez Tebet. Agradeço a gentileza do Presidente, permitindo-me um minuto para encerrar.
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Senador Ramez Tebet, o produtor tem consciência de que será o maior prejudicado se não vacinar. Ele
vacinou, inclusive com acompanhamento técnico. Não
adianta criar uma lei para punir o produtor, porque ele
sabe que precisa vacinar. Mencionei aqui o índice do
Paraná: 99%. Talvez um ou outro produtor pequeno,
que não teve condição de comprar a vacina, não tenha
vacinado. Por essa razão é que entrei com a questão
do genérico. Subiu demais o preço da vacina da febre
aftosa, assim como subiram os preços de todos os
insumos neste País, enquanto o commodity despencou, inclusive a carne. A Rússia já decretou embargo
à carne bovina. E nós exportamos US$1 bilhão de
carne para a Rússia.
Portanto, Senador Ramez Tebet, a responsabilidade é de todos. E, neste momento, é preciso...
(Interrupção do som.)
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Neste momento, é preciso a união de todos para, com bom senso
e maturidade, não fazer desse foco uma tempestade,
não alarmar ainda mais o mercado internacional e não
ser prejudicado o seu Estado, que depende muito da
carne; o País inteiro depende da carne. Precisamos,
neste momento, fazer a crítica ao Governo, que não
libera recursos; cobrar isso e ajudá-lo a resolver esse
impasse a ﬁm de que o País não seja mais prejudicado ainda.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Mais uma vez, agradecendo a presença
dos estudantes do curso de Ciências Econômicas da
Faculdade de Campo Mourão, esta Presidência anuncia
as palavras do próximo orador inscrito, o nobre 1º VicePresidente desta Casa, Senador Tião Viana, que dispõe
de até dez minutos, prorrogáveis por mais dois.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caro
Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos, Srªs
e Srs. Senadores, trago à preocupação do Senado Federal o que julgo ser uma preocupação dos órgãos e
das instituições sanitárias do País, um problema que
repercute no mundo inteiro e que, sem dúvida alguma,
ameaça nos afetar, que é o da Gripe Asiática, Senador
Augusto Botelho.
Presenciamos, na última terça-feira, ou seja, há
uma semana, uma manifestação do Presidente dos
Estados Unidos, dizendo que adotaria, de prontidão,
o recurso do isolamento, da quarentena, com a utilização inclusive das Forças Armadas, se as pessoas
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contaminadas pela gripe adentrassem nos Estados
Unidos.
Mais adiante, houve o anúncio de uma reunião
que o Presidente dos Estados Unidos terá, na próxima
sexta-feira, com os principais laboratórios produtores
de vacina no mundo, entre eles a GlaxoSmithKline, a
ﬁm de decidir que recursos devem tomar de maneira
imediata para a prevenção em relação à Gripe Asiática. Existem hoje pelo menos doze países com manifestação da doença aviária e pelo menos cinco países
com a doença atingindo humanos. Mais de cem casos
registrados desde 1997, com pelo menos 60 mortes.
Dados de laboratórios de renome, como CDC e
outros, apontam uma semelhança do vírus, do ponto
de vista morfológico, com o vírus da Gripe Espanhola
de 1918, que chegou a ceifar a vida de pelo menos
50 milhões de pessoas no Planeta. Desde então, as
pandemias do vírus inﬂuenza vêm se sucedendo em
média a cada quarenta anos. Foram três no século
passado: a Gripe Espanhola, em 1918, a mais severa
delas, com cerca de 50 milhões de mortos; a Gripe
Asiática, em 1955, com cerca de 5 milhões de mortes;
e a gripe de Hong Kong – de Taiwan, melhor dizendo
–, com cerca de um milhão de mortes, na segunda
metade da década de 60.
E agora, todos os órgãos de vigilância epidemiológica do mundo apontam para a necessária preocupação e justa ação a favor de intervenção sanitária
no sentido de prevenir e mesmo controlar a eventual
presença de uma pandemia que surge. A Tailândia já
foi vítima de casos humanos, assim como o Vietnã.
Hong Kong mesmo, como sede de um povo inteiro, foi
vítima dos primeiros casos, em 1997. Em 2003, a China, de modo geral, com alguns casos, e não somente
na região de Taiwan. A Indonésia também apresentou
alguns casos e uma situação de risco para a população mundial.
A expectativa é de que possamos reagir à altura. O Governo brasileiro tem o dever de apontar um
comitê de especialistas que possa, dentro de uma associação do Ministério da Saúde com órgãos de vigilância sanitária do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento e da Indústria e Comércio, proceder
com ações de prevenção e controle dessa pandemia
que se avizinha do Planeta.
As expectativas cientíﬁcas dizem que estamos
a um passo de uma franca pandemia mundial com o
vírus inﬂuenza. A origem, sem dúvida alguma, vai se
dar a partir da transmissão do vírus da chamada Gripe
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Asiática, de frangos, um vírus que rompeu com seu
ciclo epidemiológico natural. Antes, sabia-se que era
um vírus de aves transmitido para suínos, e só então
transmitido para humanos. Ele rompeu com essa barreira natural, e hoje é transmitido de aves diretamente
para humanos. A grande preocupação que abala os
dirigentes de saúde pública do mundo inteiro é de que
ele possa se transmitir de um humano para outro.
Portanto, deixa de ser uma questão de zoonose e passa a ser uma doença de transmissão entre
humanos, o que pode causar danos gravíssimos à
sociedade mundial, de ordem econômica. A atividade
das empresas de aviação, as seguradoras e os órgãos
exportadores de comércio, de maneira geral, podem
ser as grandes vítimas, além das pessoas.
Não há medicamento deﬁnido. O índice de mortalidade alcança até 60% dos casos. Precisamos, sem
dúvida alguma, de medidas seriíssimas com relação
à matéria. A Organização Mundial de Saúde Animal,
chamada OIE, coloca duas doenças na chamada “Lista A”, de atenção internacional. Uma delas é a Gripe
Asiática. Temos o dever de prestar atenção nisso.
A Colômbia acaba de registrar, nos últimos dias,
um processo de decisão em saúde pública animal de
quarentena, para uma região onde 300 mil aves foram
supostamente atingidas por uma gripe, que pode ou
não ser a Gripe Asiática; o Ministro da Saúde aﬁrma
que é uma gripe animal, avícola, que não tem as mesmas características da Gripe Asiática. É comum também que vírus semelhantes causem gripe nos frangos,
mas que não sejam exatamente os vírus causadores
desses acometimentos em humanos na Ásia. Mas as
preocupações estão postas.
O Governo americano entende como dever fundamental de pronta ação a precaução, a decisão sobre
quarentenas; entende que há um despreparo mundial
para enfrentar uma epidemia. Espero, sinceramente,
que nosso País esteja atento a isso, que a Secretaria
de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde
esteja de prontidão, estabeleça os estudos em curto
prazo, ponha o assunto em seu devido lugar em termos de cautela, de responsabilidade sanitária, de não
alarme, mas que não possam fugir da realidade.
Temos que ter medidas de prevenção e de controle prontas, dentro de um cenário internacional da
transmissão dessa doença. Os cientistas estão nos
alertando reiteradamente; há vítimas humanas, crianças, adultos, manipuladores de animais; ocorre a propagação do vírus entre as aves em várias regiões da
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Ásia; na Bélgica e na Holanda já há registros de casos
– na Holanda, o chamado H7N7, e na Bélgica, o chamado H9N2, em transmissão em humanos; e o H5, o
grande transmissor da doença em humanos a partir
do frango asiático contaminado, já se espalhando em
pelo menos cinco países da Ásia.
Então, resta à responsabilidade sanitária uma
ação de saúde pública preventiva. Nós temos aí a
memória da saúde pública apontando. Cientistas de
laboratório de renome internacional e universidades
internacionais apontam para estudos genéticos, a ﬁm
que se reproduza aquele vírus e o faça interagir geneticamente com o vírus de inﬂuenza humano normal,
para que ele possa enfraquecer. Há estudos em animais estabelecendo isso.
A escassez de medicamentos ao alcance da
sociedade mundial é enorme. Não temos nenhum
medicamento seguro para proteção e controle dessa
doença. Apenas um laboratório internacional aponta a
possibilidade de um medicamento alcançar a proteção
humana contra esse vírus, caso ele se manifeste na
transmissão entre humanos. Assim, temos o dever da
prontidão na chamada transmissão epidemiológica, de
um alerta efetivo das autoridades da saúde pública.
Espero sinceramente que o Ministério da Saúde
se manifeste em encontros. Entre 29 de outubro e 1º
de novembro, haverá na Austrália o primeiro encontro
com especialistas mundiais, no qual se discutirão as
preocupações reais, os justos motivos de uma ação
organizada e global para prevenção e controle da Gripe Asiática ou a gripe do frango.
Espero que o Brasil envie representantes a esse
encontro de especialistas e que possa apresentar
normas e rotinas de prevenção do que pode ser uma
pandemia muita próxima de nós, brasileiros, e da população mundial, que poderá exigir medidas justas de
proteção à sociedade. Jamais poderemos considerar
normal que o nosso País ou o nosso Planeta, com todo
o instrumental cientíﬁco-tecnológico de que dispõe, se
torne vítima tão vulnerável como em 1918, em 1955 e
1967 em relação a essas doenças. Vale lembrar: nenhuma enfermidade, em toda a história da humanidade,
matou tanta gente no mesmo período como a Gripe
Espanhola, cujo vírus tem exatamente a mesma morfologia do vírus da Gripe Asiática, que ora preocupa a
comunidade cientíﬁca internacional.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do)

34890

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2005

Outubro de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

34891

34892

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2005

Outubro de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

34893

34894

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2005

Outubro de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Durante o discurso do Sr. Tião Viana, o Sr.
Eduardo Siqueira Campos, 4º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – V. Exª será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Siqueira Campos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra ao nobre Senador Demóstenes Torres, pela ordem.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, apenas para requerer a minha inscrição pela Liderança do PFL após a Ordem
do Dia.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Nobre Senador Demóstenes Torres, eu acabo
de receber o requerimento. V. Exª está inscrito.
Com a palavra o Senador Eduardo Siqueira Campos, do PSDB de Tocantins.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ﬁz um
pronunciamento, na tarde de ontem, trazendo comigo
alguns Diários Oﬁciais, algumas cópias de contratos
extraídos da Junta Comercial do Estado de Tocantins
relativos a atos praticados pelo Governador do meu
Estado, o Sr. Carvalho Miranda.
Hoje, por ocasião da substituição de sua tia, que
ocupava a Secretaria de Ação Social e de Trabalho do
Estado do Tocantins, o Governador, parece-me, ﬁcou
muito nervoso. S. Exª parecia bastante incomodado
e disse que bastava, que ele ia responder à altura os
ataques pessoais desferidos por mim desta tribuna.
Sr. Presidente, que o Governador me permita
fazê-lo compreender: tudo a que me referi, na tarde de
ontem e a que me referirei hoje, é baseado apenas em
atos que ele faz publicar no Diário Oﬁcial. Portanto,
quando S. Exª reclama que eu cito sua esposa, seu pai,
seu irmão, seus familiares, é porque, lamentavelmente,
o Governador do meu Estado não sabe diferenciar o
público do privado.
Disse S. Exª que os ataques eram um estímulo
para que ele trabalhasse mais. Ora, se criticar o Governador vai fazer com que ele trabalhe mais, S. Exª
está me ensinando um caminho muito desejado pelo
povo de Tocantins, que possibilita que o Governador
trabalhe e não apenas governe com propaganda produzida por marqueteiros de fora do nosso Estado, para
divulgar obras que ele não está fazendo.
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Em primeiro lugar, quero deixar muito claro que
o Governador não me deve respostas. S. Exª deve
respostas à sociedade tocantinense, à opinião pública.
Fico feliz em saber que S. Exª está agora assistindo a
TV Senado, que ele está se preocupando. Nós cumprimos a nossa missão de levar verbas para o Estado
anualmente, de fazer um Orçamento que contemple
o Estado do Tocantins e o deixe em condições de
executar obras. E isso ele nunca soube agradecer à
Bancada. Mas essa mesma Bancada não se cala, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando fatos graves chegam ao nosso conhecimento.
Então, Sr. Governador, responda à sociedade
tocantinense, mostre o seu Imposto de Renda. S. Exª,
que declara que tudo o que tem, que o seu patrimônio
está em seu nome, que explique ao povo tocantinense
tudo aquilo que eu trouxe ao conhecimento desta Casa
e quem sabe até da própria Nação brasileira.
Ele pediu críticas construtivas. Em se tratando
de irregularidades em obras, as críticas são estritamente construtivas, até mesmo no sentido da palavra
construção.
Então, aduzindo a tudo que trouxe de informação
na tarde de ontem, quero pedir a atenção dos meus
Pares para algumas coisas singulares, que só acontecem, infelizmente, no meu tão novo, tão admirado
e querido Estado do Tocantins. Só para que se tenha
uma idéia, nobre Senador Edison Lobão, nobres Pares, somos tomados de surpresa por fatos da maior
gravidade, e o Governador os toma como críticas pessoais. Mas eu me baseio no Diário Oﬁcial, em dados
assinados por S. Exª.
Veja V. Exª, Senador Lobão, que foi Governador
do Estado do Maranhão, estive aqui fazendo alguns
cálculos, tendo descoberto que o Governador fez publicar o extrato de uma concorrência no valor de R$
20 milhões – para ser mais preciso, R$ 20.338.920,18
– para a manutenção de prédios públicos. Ou seja, para
pequenos reparos em edifícios públicos no Estado do
Tocantins, R$ 20 milhões de reais! Isso para um ano.
Senador Edison Lobão, o prédio do Interlegis,
que é motivo de orgulho para esta Casa, tem três andares, é um edifício inteligente, todo interligado por
ﬁbra ótica, dotado dos mais modernos equipamentos;
custou R$ 8,5 milhões.
E o Governador do meu Estado se irrita, é tomado
por um ataque de nervos quando trago o Diário Oﬁcial que demonstra que ele entregou R$ 20 milhões
para uma empresa trocar ﬁos, tomadas, pintar paredes, trocar canos – em apenas um ano –; pequenos
reparos e manutenção de prédios públicos no Estado
do Tocantins. O nosso Estado completou apenas 17
anos. Os prédios são novos.
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Governador, me perdoe, mas V. Exª não deve a
mim esses esclarecimentos. São R$ 20 milhões! Podemos tomar, por exemplo, o contrato de manutenção do
Senado inteiro, juntando os apartamentos que têm as
Srªs e os Srs. Senadores, todo o complexo dos anexos,
e isso não chega a um terço desse valor. O Governador
do Tocantins entrega essa quantia para uma ﬁrma. E que
ﬁrma seria essa? É muito simples, e vou dizer por que
o Governador ﬁca tão zangado, por que o Governador
tem um verdadeiro ataque de nervos e diz “basta!”. Vou
responder à mesma altura, coisa que ele não precisa
fazer, pois basta que me processe! Governador, estou
lhe pedindo da tribuna do Senado: mova uma ação
contra o cidadão José Eduardo Siqueira Campos, que
não vai pedir ao Senado, que não vai pedir em nenhuma instância foro especial, mas me explique apenas o
contrato com essa empresa, que foi criada cinco dias
após V. Exª tomar posse. Essa empresa, uma empresa
de sucesso que teve mais de R$ 7 milhões de lucro no
primeiro ano de sua existência, era composta por três
sócios: a cunhada do Governador e dois outros jovens
engenheiros. É lógico. Basta ir à Junta Comercial do
Estado do Tocantins para ver que, faltando 30 dias para
S. Exª tomar posse, já Governador eleito, sua cunhada
se retirou da sociedade. Os dois sócios remanescentes
criaram, uma semana após a posse de S. Exª no cargo,
uma empresa de nome Feci Engenharia Ltda. Misteriosamente, todos os contratos que tinham a cunhada do
Governador como sócia passaram, como num passe de
mágica, a pertencer à Feci Engenharia. Portanto, os sócios da cunhada do Governador, esposa de seu irmão,
são detentores hoje de um contrato válido para apenas
um ano – 365 dias – e somente para manutenção de
prédios públicos, de R$ 20 milhões. Uma Secretaria de
Estado inteira, no Tocantins, custa em torno de R$ 4,5
milhões; é um prédio grande.
Quero dar como exemplo aqui o orgulho que tivemos de ver inaugurado o prédio da Universidade Católica no Estado de Tocantins, que abrigará milhares de
estudantes; um prédio extraordinário, lindo, bem construído e que custou R$ 8 milhões. Mas o Governador
entrega para os ex-sócios de sua cunhada, para uma
empresa criada cinco dias após a posse de S. Exª no
mandato de Governador; um contrato de manutenção
que já foi de R$ 1,6 milhão, passou para R$ 5 milhões,
para R$ 10 milhões, foi aditivado, foi feita nova concorrência, e hoje está em R$ 20 milhões.
(Interrupção de som.)
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Presidente, como estou regularmente inscrito, teria direito a dez minutos, prorrogáveis por mais
dois. Tendo em vista o horário em que comecei o meu
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pronunciamento, tenho a impressão de que não atingi
nem sequer os dez minutos. Porém, peço a V. Exª que
veriﬁque junto à Secretaria da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Atingiu, Senador, e já prorroguei.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Respeitarei, Sr. Presidente, agradecendo a
benevolência de V. Exª.
O Governador fez um discurso em que demonstrou
muita ira. Esse mesmo Governador move 18 processos
contra a jornalista que fez todo esse levantamento, esse
trabalho investigativo. Ela está se defendendo; não perdeu nenhum até o presente momento. Queria pedir ao
Governador que mudasse o foco agora, que processasse
este Parlamentar. Vou repetir o apelo: Governador, estou
aguardando que V. Exª mova um processo contra o cidadão José Eduardo Siqueira Campos. Terei o maior prazer de ir à Justiça para levar esses contratos. Eu não os
inventei; eu não os assinei. São contratos assinados por
V. Exª e por seu pai, Secretário de Obras. Isso sem falar
– vou repetir aqui – que essa empresa que ganhou um
contrato de R$ 20 milhões para manter prédios públicos
construiu a casa do Governador, a sua residência particular. Então são coincidências que espantam a população do Tocantins. Quem está indignado, Sr. Governador,
não sou apenas eu, é a população do Estado. Então, não
adianta V. Exª partir para a retórica de que vai responder
com trabalho. Não, responda com documentos, com declaração de Imposto de Renda; responda, Governador,
como é que uma empresa pode consumir R$ 20 milhões
anualmente apenas trocando lâmpadas, ﬁos. Isso é muito triste, Governador! Mas solicite ao Tribunal de Contas
uma inspeção. Os técnicos do Tribunal de Contas estão
horrorizados com esses números, com esse contrato.
Não há cidadão que agüente isso.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Portanto, quero deixar claro que, em primeiro
lugar, se o Governador nomeia os seus parentes, o
seu pai, a sua tia como secretária, ele está retirando
dessas pessoas a condição de familiares; eles são
agentes públicos e, como tal, devem responder. Eu
gostaria muito que a imprensa pudesse registrar: a
irmã do Governador é Diretora Administrativa de um
órgão, Prodivino, o banco do povo do Estado do Tocantins. Ela aluga um prédio de sua propriedade para
o próprio Governo do Estado, recebendo R$ 315 mil
adiantados. Ela é irmã do Governador, e o Governador
diz: “São ataques pessoais a minha família”. Não, Governador, é ataque ao cofre público do nosso Estado.
Demita a sua irmã, devolva o dinheiro! Isso sem falar,
Governador, que eu não o chamei de bandido. Quem
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estaria respondendo por crime contra fé pública, falsidade ideológica e formação de quadrilha perante o STJ
é V. Exª. E só não está respondendo porque recorreu à
Assembléia Legislativa que, constitucionalmente, tem o
seu papel de conceder ou não o direito de prosseguir
o processo. Mas o processo não se extingue. V. Exª vai
responder como cidadão comum. Assim, quero dizer
com toda a serenidade, Governador, que esqueça a
questão pessoal, a questão familiar. Isso não me interessa, Governador. Responda na mesma altura, com
documentos, com a sua declaração de Imposto de
Renda. Responda com serenidade, Governador. Tenha espírito público, tenha espírito democrático. V. Exª
move contra uma jornalista 18 processos pelo trabalho
investigativo que ela fez. V. Exª vem perdendo todos,
Governador, porque ela apenas usa o Diário Oﬁcial
como prova. Eu não preciso de prova nenhuma para
o que estou dizendo aqui. Basta ler o Diário Oﬁcial.
Ainda mais que V. Exª contratou, no último mês, mais
de dois mil contratos especiais: ex-vereadores, ex-primeiras-damas, cabos eleitorais, todos para trabalhar
numa secretaria que não tem lugar sequer para cem
pessoas. V. Exª é que deve essas explicações. Portanto,
Governador, procure manter a estatura e a grandeza
que deve ter o homem público. Chame a imprensa,
mostre o seu Imposto de Renda, mostre o contrato
para provar como a sua residência foi construída. Explique como é essa sociedade dos ex-sócios de sua
cunhada, dos contratos que eles receberam.
Sr. Presidente, peço a V. Exª que me conceda
mais tempo apenas para que se tenha uma noção da
gravidade do assunto que estou tratando. Essa mesma
empresa ganhou vários contratos por dispensa de licitação. Então, há algo que a opinião pública nacional não
conhece. Vejam o enunciado da dispensa de licitação
que beneﬁciou essa empresa, cujos integrantes eram
sócios da cunhada do Governador, para saber de que
forma eles receberam determinado contrato.
(Interrupção no som.)
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Senador Eduardo Siqueira Campos, V. Exª já
falou por quinze minutos. A Mesa concederá a V. Exª
mais dois minutos para que possa concluir.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Presidente, agradeço.
O Governador, para dispensar a licitação, escreve
no Diário Oﬁcial que, devido a uma grande tempestade, a uma grande tormenta que passou pela cidade de Palmas, dispensa licitação e entrega a obra de
reconstrução de um galpão, por mais de R$300 mil,
à mesma empresa, criada cinco dias após o início de
seu Governo, cujos integrantes eram sócios da esposa
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de seu irmão. Tenho a impressão de que o Estado do
Alabama e o de Louisiana, esses, sim, foram vítimas de
uma grande tormenta que tomou conta deles e levou à
comoção internacional. Se descobrirem essa empresa
– quem sabe? –, por dispensa de licitação, talvez ela
até consiga obter um contrato internacional.
Sr. Governador, os exemplares do Diário Oﬁcial
estão na minha mão; os contratos, na Junta Comercial.
V. Exª não se preocupe com este Parlamentar. Preocupe-se com a opinião pública do seu Estado. V. Exª
tem advogados, tem a Procuradoria-Geral de Justiça
do Tocantins. V. Exª tem todas as condições para mover
um processo contra este Parlamentar, que responderá
como cidadão.
E digo que os meus documentos... Ele diz que
faço ataques sem as provas. Ora, eu utilizo apenas o
Diário Oﬁcial do meu Estado. Utilizo apenas os contratos que estão na Junta Comercial do Estado do Tocantins. Eu não preciso de mais nada, Sr. Presidente.
E voltarei a esta tribuna sempre que entender necessário, para defender o que é o legítimo interesse do
meu Estado.
Quero agradecer a V. Exª, Senador João Alberto, que retorna a esta Casa, pela benevolência com
este Parlamentar.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Tem a palavra o Senador Edison Lobão, do
PFL do Maranhão, em permuta com o Senador Ramez Tebet.
S. Exª tem dez minutos para fazer o pronunciamento.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta Casa fez hoje uma
homenagem aos professores, homenagem merecida.
É sobre esse tema, educação, que desejo me manifestar hoje. Essa é uma questão que tem sido tratada
de maneira distorcida neste País. E peço a atenção
dos Senadores para os números que aqui vou revelar,
demonstrando o quanto temos investido na educação,
e, todavia, os resultados não aparecem.
Parece correto e irrecusável, por força dos estudos e estatísticas divulgados internacionalmente, que
o desenvolvimento de um país vincula-se ao aprimoramento educacional de seu povo. São notáveis os
exemplos oferecidos pelos chamados “tigres asiáticos”,
que, de uma situação de extrema penúria há cerca de
duas décadas, centraram nas suas juventudes a prioridade máxima da educação. Graças a tal estratégia,
estão atingindo, como é sabido, o clímax de sucessos
em todas as áreas das suas economias.
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O Globo reiterou, na edição do dia 28 de setembro último, o que venho dizendo faz algum tempo:
o Brasil gasta proporcionalmente em educação mais
recursos públicos do que os países mais desenvolvidos. Parece inacreditável, mas é verdade. Supera,
em gastos com educação, proporcionalmente ao PIB,
nações como a Coréia do Sul, apontada como exemplo de transformação social a partir de investimentos
maciços na área educacional.
Quanto às despesas governamentais do Brasil,
Senador Demóstenes Torres, o Brasil gasta com a
educação 5,4% em relação ao PIB. Na Coréia do Sul,
gastam-se 4,3%. Em comparação com esse país asiático, apenas 32 de cada 100 brasileiros terminam o
segundo grau, contra 95 em cada 100 coreanos.
Conﬁrmam-se, assim, as desconﬁanças de que
o nosso problema educacional não está somente no
volume de recursos públicos que lhe é destinado. Muito
pelo contrário. As dotações do Governo dos Estados
Unidos na educação não passam de 4,8% do PIB; na
Alemanha, 4,3%; no Japão, 3,5%, Senadora Iris; no
Reino Unido, 4,5%; no Canadá, 5,2%; na Austrália,
4,6%. Todos, portanto, menos aquinhoados com dotações públicas em educação do que o Brasil, ou seja,
o Brasil gasta mais em educação do que os Estados
Unidos, a Inglaterra, o Canadá, o Japão, a Coréia e
outros países desenvolvidos.
Em verdade, foi muito apropriado o editorial de
O Globo intitulado “Gastamos Mal”, já que a educação recebida pelos jovens brasileiros nas escolas públicas fundamentais não condiz com as dotações que
lhe são destinadas.
Os levantamentos mais recentes aﬁrmam que,
dos brasileiros na faixa etária de 25 a 34 anos, apenas
32% têm educação secundária. Na Coréia do Sul, esse
índice é de 95%, apesar de gastar menos que o Brasil.
No Chile, 61% da população entre 25 e 34 anos têm
o curso secundário. Apenas 26% dos brasileiros entre
15 e 64 anos são plenamente alfabetizados.
Em pesquisa nacional divulgada a 8 de setembro
passado pelo Instituto Paulo Montenegro, e que integra
o 5º Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional,
foram consultadas duas mil pessoas. Desse total, 7%
são analfabetos, 30% têm nível rudimentar de alfabetização (só conseguem ler títulos ou frases e localizar
informações explícitas num texto). Outros 38% têm nível
básico: lêem textos curtos e localizam informações explícitas ou que exijam pequena conclusão. Tal realidade,
Sr Presidente, signiﬁca que aproximadamente apenas
um quarto da população nessa faixa etária consegue
ler e interpretar textos corretamente e correlacionálos. Especialistas citam, não obstante, que houve leve
queda do analfabetismo entre 2003 e 2005.
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Ouço o eminente Senador Romeu Tuma, com
muito prazer.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Desculpe-me,
Senador Edison Lobão, mas V. Exª está trazendo um
assunto que foi motivo da sessão especial realizada
hoje pela manhã, em comemoração ao Dia da Criança
e ao Dia do Professor, que se festeja no dia 15 deste mês. Foi lançado um manifesto que V. Exª deve ter
assinado com muito boa vontade, em razão de tudo o
que é descrito no documento, inclusive as exigências
que se fazem para que o Governo as cumpra.
Eu agora recebi um telefonema. Desculpe-me interromper, mas a pessoa que me ligou disse que V. Exª
compara o Brasil com outros países, como a Coréia,
mostrando que gastamos muito mais, cerca de 5% do
PIB. Mas ele diz que o nosso PIB é bem aquém do que
o desses países. Então, o Brasil está investindo muito
pouco, se a comparação for em relação ao PIB. Não
estou fazendo nenhuma crítica e acho que V. Exª tem
razão, porque os recursos deveriam ter um direcionamento mais compacto, principalmente na área de ensino. O volume de investimentos do Brasil na área de
educação serve para tudo, para construção de escola,
melhoramento da sala de aula, compra de merenda. Há
uma soma geral. Agora, propriamente no ensino, penso
que o investimento é bem pequeno. Estive na Coréia,
Ministro – permita-me assim chamá-lo, porque V. Exª é
ministro do nosso coração –, e pediram-me para visitar
uma universidade. Aceitei o convite e, quando entrei,
percebi que era uma universidade para formação de
PHDs. Questionei a necessidade de tantos PHDs, e
eles me explicaram que estavam muito aquém do Japão nessa área e era necessário recuperar o tempo
perdido, pois a guerra tinha diﬁcultado o avanço.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Desculpeme estar atrapalhando o discurso de V. Exª, mas ele
tem importância vital, porque na sessão de hoje de
manhã falamos muito sobre as homenagens, mas não
entramos no âmago da proporcionalidade do gasto e
da importância do investimento na educação, que tem
tanto valor para que o País tenha um futuro melhor.
Obrigado, Senador Edison Lobão, pela oportunidade
do aparte.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Senador
Romeu Tuma, agradeço a V. Exª pela participação no
meu discurso. Devo tranqüilizar V. Exª e o ouvinte que
ligou para V. Exª, dizendo que o mundo é composto
de quase 250 nações, e o Brasil é a 12ª maior nação
econômica do mundo – já foi a 8ª – e isso se mede
pelo PIB. Portanto, quando dizemos que o Brasil gasta
5,4% do PIB, o Brasil está investindo muito, enquanto
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que os Estados Unidos, o Reino Unido – repito –, o
Canadá, a França, o Japão, a Coréia do Sul investem
menos do que o Brasil, relacionando-se o PIB.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Senador Edison Lobão, veriﬁco que todo o Plenário quer apartear V. Exª. Os dez minutos de V. Exª se
esgotaram. Vários Senadores me pediram para fazer
uso da palavra, e não poderei prorrogar por demais
o tempo de V. Exª. Concederei mais cinco minutos a
V. Exª para os apartes e para que conclua o seu pronunciamento.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Eu o farei,
agradecendo a V. Exª a gentileza.
Ouço o Senador Demóstenes Torres e, em seguida, o Senador Mão Santa.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Senador
Edison Lobão, V. Exª faz um pronunciamento correto,
profícuo. Outro dia, tive a oportunidade de mostrar
um pouco desse desperdício. Considero que O Globo esteja absolutamente correto, e V. Exª repercutindo com maestria e com conhecimento. Falávamos de
um programa de alfabetização de adultos do Governo Federal. A pessoa ﬁca de seis meses a um ano na
escola, aprende a desenhar o nome, recebe um diploma e é considerada alfabetizada. Além de ser uma
enganação, algo que somente o espírito messiânico
poderia considerar, é um retrocesso equivalente até
ao próprio regime militar. É o neomobral! Os nossos
recursos são desperdiçados, a nossa educação é lamentavelmente falha, gastamos muito e gastamos mal.
E ainda temos o mal crônico da corrupção. Quantos
prefeitos de interior não são presos desviando recursos da área educacional? Então, acredito que V. Exª
está fazendo um discurso absolutamente correto. O
Brasil tem recursos. É claro que se conseguíssemos
economizar algo em torno de 50% do que se rouba
no Brasil, que, segundo a ONU, é em torno de R$72
bilhões a R$84 bilhões, poderíamos fazer muito mais
na área de infra-estrutura etc. Bastava o Brasil parar
de roubar a metade, para que nos transformássemos
em estrutura de Primeiro Mundo. Isso em tese, porque se aplicar mal, como V. Exª está dizendo, vamos
continuar sempre no Terceiro Mundo, quando temos
a vocação de ser um Brasil grande.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Este é o
ponto, Senador Demóstenes Torres, aplicamos mal,
gastamos mal. O Governo Federal, pela Constituição,
é obrigado a investir 18% de todas as suas receitas
com educação. Os Estados federados são obrigados
a investir 25%; os Municípios, 25%. Alguns Estados e
alguns Municípios investem mais do que 25%. E ainda
há os investimentos paralelos, por meio das ONGs e
da iniciativa privada. Portanto, o investimento em edu-
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cação é monstruoso, porém, mal feito; há o desvio, há
o desperdício, há o roubo a que V. Exª se refere.
Ouço o aparte do Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Edison
Lobão, é muito oportuno o seu pronunciamento. Quis
Deus que estivessem aqui dois maranhenses. Na minha adolescência, em São Luís, eu dizia “Atenas do
Brasil”, mostrando a cultura, a biblioteca. Mas eu queria fazer um acréscimo ao pronunciamento de V. Exª.
V. Exª se lembra da revista O Cruzeiro?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Muito.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu procurava a
seção “O Amigo da Onça”, do Péricles. Agora, temos
a Veja. Vou atrás daquela coluna “Sobe e Desce”. Foi
uma lástima ler ontem a revista. Está lá na parte “Desce” a educação no Brasil. Nesses dez anos, diminuiu
a quantidade de estudantes no Brasil. Esse é o Brasil
real, é o Brasil de Lula.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agradeço
a V. Exª, Senador Mão Santa, pela sua participação,
sempre inteligente e oportuna.
Concluo, Sr. Presidente, obediente às regras regimentais das quais, neste momento, V. Exª é o corregedor.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE)
– Antes de concluir, Senador Edison Lobão, V. Exª me
concederia um aparte, de menos de um minuto?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Com todo
prazer.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) – É
somente para felicitar V. Exª por um pronunciamento
tão importante relacionado com a educação do nosso
País. Educação sempre foi e deverá ser prioridade. Nos
discursos em palanque, o que ouvimos? Educação e
saúde são sempre as grandes motivações nos debates
eleitorais. Na prática, nem sempre isso acontece. Essa é
a razão porque ainda não atingimos a taxa de civilidade
e educação que deveríamos ter em nosso País. Tanto
apoiando programas para que novos estudantes ingressem nas escolas, e isso está sendo feito por meio de um
atrativo, que é a Bolsa Escola, como valorizando...
(Interrupção do som.)
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Senador
Antonio Carlos Valadares, sou grato a V. Exª pela sua
participação.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que, quando
fui Governador, investi o quanto pude na educação
de segundo grau no Maranhão, bem como no ensino
fundamental, triplicando, em três anos, o número de
alunos matriculados nas escolas públicas. Distribuímos
kits para todos os alunos do Estado. Fizemos uma reciclagem de 30 mil professores e concurso para todos
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os novos professores. Contribuí, portanto, no que pude
para melhorar o ensino do meu Estado, e as pesquisas da Fundação Getúlio Vargas demonstraram que
o Maranhão, naquele período, foi o Estado que mais
aplicou em educação. Assim, falo com a autoridade
de quem fez o possível para elevar a educação em
nosso País.
Agradeço a V. Exª e peço que considere como
lido o restante do meu discurso.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR EDISON LOBÃO.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, parece correto e irrecusável, por força dos
estudos e estatísticas divulgados internacionalmente,
que o desenvolvimento de um país vincula-se ao aprimoramento educacional do seu povo. São notáveis os
exemplos oferecidos pelos chamados “tigres asiáticos”,
que, de uma situação de extrema penúria há cerca de
duas ou três décadas, centraram nas suas juventudes
a prioridade máxima da educação. Graças a tal estratégica visão, estão atingindo, como é sabido, o clímax de
sucessos em todas as áreas das suas economias.
O jornal O Globo reiterou, na edição de 28 de
setembro último, o que venho dizendo faz algum tempo:
o Brasil gasta proporcionalmente em educação mais
recursos públicos do que os países mais desenvolvidos.
Supera em gastos com educação, proporcionalmente
ao PIB, nações como a Coréia do Sul, apontada como
exemplo de transformação social a partir de investimentos maciços na área educacional.
As despesas governamentais do Brasil com educação correspondem a 5,4% do Produto Interno Bruto
(PIB); na Coréia do Sul, a 4,3%. Em comparação com
esse país asiático, apenas 32, de cada 100 brasileiros, terminam o segundo grau contra 95 em cada 100
coreanos.
Conﬁrmam-se, assim, as desconﬁanças de que
o nosso problema educacional não está somente no
volume de recursos públicos que lhe é destinado.
As dotações do governo dos Estados Unidos na
educação não passam de 4,8% do PIB; na Alemanha, 4,3%; no Japão, 3,5%; no Reino Unido, 4,5%; no
Canadá, 5,2%; e na Austrália, 4,6%. Todos, portanto,
menos aquinhoados com dotações públicas em educação do que no Brasil.
Em verdade, foi muito apropriado o editorial de O
Globo intitulado “Gastamos Mal”, já que a educação
recebida pelos jovens brasileiros, nas escolas públicas
fundamentais, não condiz com as dotações que lhes
são destinadas.
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Os levantamentos mais recentes aﬁrmam que
dos brasileiros na faixa etária de 25 a 34 anos, apenas 32% têm educação secundária. Na Coréia do Sul
esse índice é de 95%. No Chile, 61% da população
entre 25 e 34 anos têm o curso secundário. Apenas
26% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são plenamente alfabetizados.
Em pesquisa nacional divulgada a 8 de setembro
passado pelo Instituto Paulo Montenegro, e que integra
o 5º Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional,
foram consultadas duas mil pessoas. Deste total, 7%
são analfabetos, 30% têm nível rudimentar de alfabetização (só conseguem ler títulos ou frases e localizar
informações explícitas num texto). Outros 38% têm
nível básico: lêem textos curtos e localizam informações explícitas ou que exijam pequena conclusão. Tal
realidade, Senhor Presidente, signiﬁca que aproximadamente apenas um quarto da população nesta faixa
etária consegue ler e interpretar textos corretamente
e correcioná-los. Especialistas citam, não obstante,
que houve leve queda do analfabetismo, entre 2003 e
2005, de 9% para 7%. Já o nível básico de alfabetização cresceu de 34% para 38%.
Mas o que preocupa é o fato desses índices, alguns até aparentemente satisfatórios, conviverem com
uma outra realidade negativa: embora a escolaridade
tenha efetivamente aumentado entre 2001 e 2005, ela
não garantiu resultados efetivos na aprendizagem.
De 2001 para 2005, a percentagem de jovens
entre 15 e 24 anos que concluiu pelo menos a 8ª série do ensino fundamental passou de 57% para 67%.
Entre pessoas com um a três anos de estudo, 26%
continuam analfabetos não obstante terem freqüentado a escola, e 58% têm nível rudimentar de alfabetização. Na faixa entre quatro e sete anos de estudo
formal, 4% são analfabetos, 42% têm nível rudimentar
e 44%, nível básico.
E como se pode explicar isso senão pelo detalhe
exaustivamente debatido neste Congresso, que é o da
má qualidade do ensino? Isto é, gasta-se muito mal
o que lhe é destinado. De uns anos para cá, tornouse infelizmente óbvio que a classe média em nosso
país, quando pode e mesmo sob grande sacrifício, vai
à procura das escolas privadas pela brutal diferença
na qualidade de ensino frente ao ensino público fundamental. Há alguns saudosos anos, invertia-se essa
realidade das matrículas.
E esse desprestígio, Senhor Presidente, não pode
ser debitado aos que dirigem e ensinam nas nossas
escolas públicas. Ao contrário, as professoras e os professores de escolas públicas de ensino fundamental
no Brasil são autênticos heróis e heroínas, merecedores do carinho e da gratidão do país. Em geral não
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têm oportunidades para se reciclarem. Ministram aulas
em escolas desaparelhadas. Há distritos municipais no
Brasil em que os alunos não têm sequer cadeiras onde
se assentarem. E o pior: a grande massa docente recebe salários não condizentes com a sua qualiﬁcação.
Cumprem missões sem qualquer estímulo, impulsionados apenas por suas vocações.
É certo que o artigo 212 da Constituição Federal – em termos revigorados pelo artigo 69 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – criou as condições
ideais para os investimentos na educação, determinando, entre outras medidas, que “a União aplicará,
anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento,
no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção
e desenvolvimento do ensino.” Por outro lado, sabe-se
que alguns Estados e Municípios aplicam mais do que
isto na política educacional que adotam.
No entanto, essa maciça aplicação de recursos
públicos não resolveu o problema do decréscimo da
qualidade de ensino no Brasil. Muitos Estados e a grande maioria dos municípios brasileiros afogam-se em
compromissos angustiantes, e não é por outro motivo
que constantemente batem às portas dos governos e
deste Congresso em busca de socorro.
Vejam Vossas Excelências, Senhoras e Senhores
Senadores, como se faz importante o debate que estimule os governantes a priorizarem o enfrentamento
de problemas como o da educação de nossos jovens,
notadamente este de que o encaminhamento dessa
questão não se ressente da falta de recursos, mas, sim,
de uma aplicação sob melhor orientação técnica.
Em face desse contexto tão problemático para o
país, senti-me recompensado, em dezembro de 1997,
com amplo noticiário da Gazeta Mercantil e do Jornal
do Brasil referente ao assunto. Abordando o tema, os
jornais divulgaram trabalho do cientista político José
Luciano de Mattos, que elegeu – num ranking dos dez
melhores governadores em relação ao ensino de segundo grau – o governo do Maranhão, então por mim
administrado, como o de melhor desempenho do período 1982 a 1994.
Na verdade, como governador do Estado no período 1991/1994, investi o quanto pude na educação
do segundo grau no Maranhão, bem como no ensino
fundamental, triplicando o número de alunos matriculados nas escolas públicas estaduais. Através de
concursos públicos, o governo maranhense de então
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ampliou consideravelmente o número de professores e
a eles proporcionou cursos de aperfeiçoamento aproveitado por cerca de 30 mil proﬁssionais do magistério.
Distribuímos para os carentes mais de um milhão de
kits com material escolar.
Fez o governo do Maranhão, portanto, o que estava a seu alcance fazer. Além da construção de novas e numerosas salas de aula, minha administração
enfrentou cerca de 400 obras de reformas de escolas,
dentre as quais a do Liceu Maranhense, o sesquicentenário educandário de São Luís, berço cultural das
inteligências mais lúcidas que honraram e honram a
história do meu Estado.
Neste passo, há a singularidade de que em princípios de 1993, como governador, recebi em audiência
uma delegação de estudantes do Liceu Maranhense.
Convidava-me para pessoalmente veriﬁcar o quão necessário se faziam os reparos no velho edifício de 1838.
Fui e constatei a urgência de obras que dessem mais
segurança e conforto para os alunos e professores. No
primeiro dia das férias escolares de julho, ﬁz invadir o
Liceu Maranhense por um batalhão de engenheiros e
operários que, provisionados com o material adequado,
concluiu em um mês a total recuperação do imortal educandário. Esta foi uma das muitas reformas no prédio
centenário do Liceu, que acaba de merecer, passados
doze anos, novas obras que assegurem sua integridade
física. Este é um episódio que reﬂete, quando menos,
a angustiante preocupação de um governo em tentar
resolver, no âmbito da sua competência, os problemas
que envolvem uma política educacional.
Srªs e Srs. Senadores, o futuro está à nossa
frente aguardando as providências que serão reclamadas pelas gerações porvindouras. É nosso dever,
entre tantos outros, buscar os instrumentos para mantermos em boas condições nossas rodovias, portos
e ferrovias; desenvolvermos uma política educacional
bem orientada, que nos assegure as perspectivas de
um destino alvissareiro para o nosso País.
Precisamos de menos impostos e mais empregos, de talento e espírito público para elegermos e ativarmos as prioridades que nos coloquem no patamar
mais elevado das nações. Esta a esperança que nos
faz aguardar com ansiedade a iniciativa, de quem constitucionalmente a tem, das proposições que acertem
o alvo dos problemas, às quais jamais faltará o apoio
deste Congresso.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra ao Senador João Batista
Motta.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, por gentileza, gostaria
que V. Exª me inscrevesse para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Na prorrogação da Hora do Expediente, V. Exª
terá assegurado o uso da palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pela ordem.) – Sr. Presidente, após a
Ordem do Dia, de acordo com o Regimento, eu gostaria de fazer uma comunicação inadiável, como Líder
do PSB.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – V. Exª está inscrito em terceiro lugar.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Pela ordem, concedo a palavra à Senadora
Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem.) – Eu gostaria de poder usar a palavra pela
Liderança do PT antes ainda da Ordem do Dia, se
possível em seguida ao pronunciamento da Senadora Iris de Araújo.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – V. Exª será atendida. Quer falar agora ou depois da Senadora? Porque já chegou o documento a
nossas mãos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Após
a Senadora Iris de Araújo, conforme combinei com S.
Exª.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Logo após a Senadora Iris de Araújo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, gostaria que V. Exª me concedesse a
palavra também como Líder.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Se V. Exª quiser usar a palavra neste minuto, pode fazê-lo, ou então logo após a Senadora Iris
Araújo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Logo após
A SRA. Senadora Iris de Araújo.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – V. Exª está inscrito logo após a Senadora Ideli
Salvatti.
Concedo a palavra à Senadora Iris de Araújo, do
PMDB de Goiás.
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, depois de ter
ﬁcado aqui no plenário durante algum tempo ouvindo
considerações do Senador Mão Santa que são verdadeiras aulas sobre política, eu gostaria de, neste
meu pronunciamento, abordar um tema que não está
apenas aqui neste papel, neste discurso que eu lerei
logo adiante, está na cabeça das pessoas.
Eu tenho percebido, Senador Mão Santa, Srªs. e
Srs. Senadores, que a sociedade brasileira, hoje, forma
uma consciência em relação à política, em relação a
este momento que estamos vivendo, em que, por meio
não apenas da TV Senado, mas dos noticiários nos diários locais e nacionais, as pessoas acompanham pari
passu o que está acontecendo nesta República.
O que se destaca como extremamente positivo
em todos esses lamentáveis acontecimentos, que revelaram a profundidade da ganância e da corrupção
no País, é o evidente interesse da sociedade para com
os acontecimentos políticos, para com as atitudes e
posições dos governantes.
A conseqüência de toda essa frenética agitação é a enxurrada de críticas que o sistema político
brasileiro tem sofrido; e nós, políticos, nos sentimos
logicamente constrangidos diante desse momento. E,
com isso, a febril discussão que se trava a respeito das
mudanças a se fazer no sistema partidário e eleitoral
vigente no País.
Foi exatamente no dia 19 de abril de 1995 que se
aprovou a Comissão Temporária Interna para tratar da
reforma política brasileira. Dez anos e três legislaturas
depois, Srª Presidente, e absolutamente nada de prá-
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tico foi votado. E a ausência de reformas estruturais
em nossas instituições públicas acabou funcionando
como um ingrediente a mais que favorece essa teia
de subornos, mensalinhos, mensalões e outras práticas nefastas, que mancham, mas mancham mesmo
a imagem do Congresso Nacional.
Como se não bastassem esses desvios, o sistema eleitoral relaciona-se com o sistema de governo,
no qual o Presidente da República, para sobreviver,
necessita constituir a maioria no Congresso Nacional, o que é algo complexo pela diversidade do quadro partidário. Essa dramática necessidade de formar
a chamada base de sustentação é uma das matrizes
que gera essa rede de favorecimentos e de vícios que
contamina a vida nacional.
Assim, Srªs e Srs. Senadores, a reforma ampla
das instituições brasileiras se impõe como imperativo
histórico absolutamente imprescindível. E ela deve ser
profunda, tendo como objetivo principal contribuir para
o aprofundamento do regime político democrático, único
caminho para resolver os nossos problemas sociais.
Para a concepção de tal objetivo, a reforma deve
enfocar o reforço da governabilidade, fortalecendo os
Partidos políticos e a ﬁdelidade partidária, Senador
Mão Santa. Nós somos, como a grande maioria do
PMDB, autênticos peemedebistas. Podemos pregar,
portanto, a ﬁdelidade partidária. Eu estou no PMDB
há 41 anos, sempre no PMDB.
Deve essa reforma, sobretudo, estabelecer a
aﬁrmação, Senador Demóstenes Torres, da moralidade pública, da ética na vida política, mediante procedimentos transparentes para o ﬁnanciamento das
campanhas eleitorais.
Mesmo que seja uma tradição no Brasil, é preciso
repensar o voto personalizado. Cada candidato é um
centro de arrecadação e gastos de campanha. Para
potencializar suas possibilidades de vitória, deve concorrer com seus companheiros de Partido e diferenciar
sua proposta daquelas por eles apresentadas. Uma
vez eleito, tende a perceber a vitória como obra sua,
pessoal, e a desconhecer a importância dos votos dados à legenda e a seus companheiros não eleitos, de
chapa. Nos Legislativos, sentem-se livres para mudar
de sigla, sempre que necessário. E não se preocupam
em dar satisfações ao Partido que o elegeu. É aí que
nasce o perigoso individualismo, outra fonte cruel de
desmandos e desvios.
A ﬁdelidade partidária, portanto, não deve ser
encarada como um dispositivo autoritário ou limitador
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da atividade pública, mas como imperativo para o fortalecimento do verdadeiro sentido da democracia.
Senador Demóstenes Torres, certamente, devo
ter, com o meu pronunciamento, provocado algum
sentimento em V. Exª, que gostaria de ouvir, com o
maior prazer.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Senadora Iris de Araújo, V. Exª faz um pronunciamento
que, como sempre, reﬂete bastante a sua capacidade
intelectual, ética. Acredito que uma reforma política,
efetivamente, deva passar por esses pontos que V. Exª
elencou. Uma reforma política que não coíba gastos de
campanha, que não valorize o lado ético do candidato,
que não valorize o preparo, não tem qualquer sentido.
Então, há diversos pontos dessa reforma política aqui
que, efetivamente, merecem ser bem discutidos. Se vai
haver ﬁnanciamento público ou ﬁnanciamento privado; se vamos ter o voto distrital; a ﬁdelidade partidária
que é essencial, que V. Exª tanto cultiva ao longo da
sua vida, tendo sido até candidata à Vice-Presidente
da República. Então, tudo isso penso que deve estar
presente. Parabenizo V. Exª por esse discurso correto,
tranqüilo, magistral e essa defesa que faz em favor da
ética na política. Parabéns!
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Agradeço as palavras de V. Exª, que engrandecem e enriquecem o meu pronunciamento.
Nossas eleições são caras, conforme parâmetros
internacionais. Senador Mão Santa, para se ter uma
idéia desse custo, em 1994, os gastos totais declarados
à Justiça Eleitoral situaram-se entre US$3,5 bilhões
e US$4,5 bilhões. Nas eleições norte-americanas de
1996, o gasto declarado foi de US$3 bilhões!
Assim, um mecanismo que ﬁxe as campanhas
em torno dos partidos, Srª Presidente, e não de candidatos, implicará a redução da despesa. Com eleições
mais baratas, deixaria de haver incentivo...
(Interrupção do som.)
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – V.
Exª me permite?
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Mais dois minutos, Senadora.
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Com
eleições mais baratas, deixaria de haver incentivo à
prática do ﬁnanciamento privado clandestino e às contribuições feitas “por baixo do pano”.
Fica, portanto, claro que a mudança do sistema
eleitoral é o problema fundamental da reforma política
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no Brasil. As diversas opções existentes exigem discussão aprofundada e, provavelmente, experimentação e aperfeiçoamento. Seja, como disse o Senador
Demóstenes Torres, o sistema eleitoral proporcional de
lista fechada, seja o distrital puro ou, ainda, o sistema
distrital misto, qualquer deles exige madura reﬂexão
e sólida regulamentação para que funcione no Brasil.
Estou convencida da necessidade urgente de se
colocar um paradeiro às sucessivas crises políticas
do País, provocadas, majoritariamente, pelo sistema
partidário-eleitoral vigente. Há que se fazer uma reforma, digna desse nome, que seja duradoura no tempo,
provoque o amadurecimento de nossas instituições e
saneie nossos hábitos políticos.
Eu teria ainda algo a dizer, mas entendo que
existem outros oradores que aguardam para falar.
Portanto, dou como lido o discurso e ofereço a mim
mesma a oportunidade de ouvir o Senador Mão Santa
neste momento.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora Iris,
quero dizer que sou testemunha da ﬁdelidade partidária de V. Exª. Em um momento difícil do PMDB, V.
Exª ofereceu o seu belo nome, e o PMDB, naquele
momento, com V. Exª imolando-se, sacriﬁcando-se,
elegeu nove Governadores. E cinco deles estão aqui.
Sou agradecido, porque, se cheguei a esta Casa, foi
por causa da sua candidatura, que fortaleceu o Partido. O Raupp, o Garibaldi, o José Maranhão, o Maguito
e o Mão Santa são frutos dessa circunstância. Agora,
só discordo e não entendo – atentai bem, Presidente
Serys! – o porquê de V. Exª ter dito que tem 41 anos
de ﬁdelidade ao Partido. Naquela campanha, eu achava que a senhora tinha 18, 20 anos; agora, acho que
V. Exª simboliza o livro de Balzac: A Mulher de Trinta
Anos. Não sei como V. Exª tem 41 anos de ﬁdelidade,
porque a senhora transmite muita juventude.
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Obrigada, Senador.
Logicamente, fui traída pelos números e acabei
praticamente contando a idade. Mulher nenhuma quer
contar a idade, mas V. Exª me auxiliou, e vamos fazer
de conta que o cálculo é esse, Senador Mão Santa!
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA
SRA. SENADORA IRIS DE ARAÚJO.
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, o que se destaca como extremamente positivo em todos estes lamentáveis acontecimentos que
revelaram a profundidade da ganância e da corrupção
no País é o evidente interesse da sociedade para com
os acontecimentos políticos, para com as atitudes e
posições de governantes.
A conseqüência de toda essa frenética agitação
é a enxurrada de críticas que o sistema político brasileiro tem sofrido. E, com isso, a febril discussão que se
trava a respeito das mudanças a se fazer no sistema
partidário e eleitoral vigente no País.
Foi exatamente no dia 19 de abril de 1995 que
se aprovou a Comissão Temporária Interna para tratar da Reforma Política brasileira. Dez anos e três
legislaturas depois, Sr. Presidente, e absolutamente
nada de prático foi votado. E a ausência de reformas
estruturais em nossas instituições públicas acabou
funcionando como um ingrediente a mais que favorece esta teia de subornos, mensalinhos, mensalões e
outras práticas nefastas que mancham a imagem do
Congresso Nacional.
Como se não bastassem estes desvios, o sistema
eleitoral relaciona-se com um sistema de governo no
qual o Presidente da República, para sobreviver, necessita constituir maioria no Congresso, o que é algo
complexo pela diversidade do quadro partidário. Esta
dramática necessidade de formar a chamada base de
sustentação é uma das matrizes que gera esta rede
de favorecimentos e de vícios que contamina a vida
pública nacional.
Assim, Srªs e Srs. Senadores, a reforma ampla
das instituições brasileiras se impõe como um imperativo histórico e absolutamente imprescindível. E ela
deve ser profunda, tendo como objetivo principal /
contribuir para o aprofundamento do regime político
democrático, único caminho para resolver os nossos
problemas sociais.
Para a consecução de tal objetivo, a reforma deve
enfocar o reforço da governabilidade, fortalecendo os
partidos políticos e a ﬁdelidade partidária. E, sobretudo, deve estabelecer a aﬁrmação da moralidade pública, da ética na vida política, mediante procedimentos
transparentes para o ﬁnanciamento das campanhas
eleitorais.
Mesmo que seja uma tradição no Brasil, é preciso repensar o voto personalizado. Cada candidato
é um centro de arrecadação e gastos de campanha.
Para potencializar suas possibilidades de vitória, deve
concorrer com seus companheiros de partido e dife-
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renciar sua proposta daquelas por eles apresentadas.
Uma vez eleito, tende a perceber a vitória como obra
sua e a desconhecer a importância dos votos dados à
legenda e a seus companheiros, não eleitos, de chapa. Nos legislativos, sentem-se livres para mudar de
sigla, sempre que necessário. E não se preocupam
em dar satisfações ao partido que o elegeu. É aí que
nasce o perigoso individualismo, outra fonte cruel de
desmandos e desvios.
A ﬁdelidade partidária, portanto, não deve ser encarada enquanto um dispositivo autoritário ou limitador
da atividade pública, mas como um imperativo para o
fortalecimento do verdadeiro sentido de democracia.
Dentre as regras a serem revistas, no mesmo sentido está o ﬁnanciamento de campanhas, que guarda
uma relação de funcionalidade estreita com os sistemas eleitorais.
Nossas eleições são caras, conforme parâmetros
internacionais. Para se ter uma idéia desse custo, em
1994 os gastos totais declarados à Justiça Eleitoral
situaram-se entre 3,5 e 4,5 bilhões de dólares. Nas
eleições norte-americanas de 1996, o gasto declarado
foi de 3 bilhões de dólares!
Assim, um mecanismo que ﬁxe as campanhas
em torno dos partidos, e não de candidatos, implicará
na redução da despesa. Com eleições mais baratas,
deixaria de haver incentivo à prática do ﬁnanciamento privado clandestino e às contribuições feitas “por
baixo do pano”.
Fica, portanto, claro que a mudança do sistema
eleitoral é o problema fundamental da reforma política
no Brasil. As diversas opções existentes exigem discussão aprofundada e, provavelmente, experimentação e
aperfeiçoamento. Seja o sistema eleitoral proporcional
de lista fechada, ou o distrital puro, ou, ainda, o sistema
distrital misto, qualquer deles exige madura reﬂexão e
sólida regulamentação para que funcione no Brasil.
Srªs e Srs. Senadores, estou convencida da necessidade urgente de se colocar um paradeiro às sucessivas crises políticas do País, provocadas, majoritariamente, pelo sistema partidário-eleitoral vigente. Há
que se fazer uma reforma digna desse nome, que seja
duradoura no tempo, provoque o amadurecimento de
nossas instituições e saneie nossos hábitos políticos.
Almejo, sinceramente, que, passada a atual crise
política, o Parlamento consiga aprovar regras sólidas
e duradouras, que possam vigorar para as eleições
municipais de 2008. O engajamento da sociedade,
pressionando os Congressistas e o Poder Executivo,

Quarta-feira 12

34905

só ajudará à concretização desse importante passo no
amadurecimento das instituições políticas do Brasil.
Mas, que ﬁque claro, Sr. Presidente: podemos
no futuro estabelecer a reforma institucional que seja
próxima de nossos ideais, mas o que de fato se necessita é transformar de maneira radical a prática política no País.
De nada adianta termos modelos novos de regras
eleitorais se permanecerem as práticas antigas, típicas
dos aproveitadores que procuram a atividade política
apenas para obter dividendos econômicos, corroendo
o sistema e disseminando o vírus da corrupção.
O que se precisa é reformar a política por dentro,
através de um profundo exame de consciência para
detectar se realmente os representantes do povo estão sendo dignos desta alta responsabilidade delegada
pelo voto popular.
Ao ﬁnal do mandato do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, muito provavelmente o País perceberá
que passou a metade deste período envolvido no atoleiro que tenta desvendar a origem dos desmandos e
da corrupção.
Precisamos mais e mais de uma geração de
políticos que seja expressão de um sentido puro de
encarar a atividade pública, fazendo dela instrumento
verdadeiro para transformar, não a sua conta bancária,
mas a vida de milhares de brasileiros que continuam
à margem da história, à margem da vida.
A reforma política há 10 anos espera pacientemente para nascer. É preciso cuidar para que não
nasça velha, embotada pelos “costumes” e pelos “jeitinhos” que acabam se tornando cultura. Na verdade,
são um culto a um passado que não quer se despregar
do presente e que acha que pode perdurar no futuro.
Assim, não adianta colocar remendo de pano novo em
vestes velhas, porque a rotura será maior, como diz a
Bíblia. Precisamos de leis novas, mas executadas por
mentes igualmente renovadas, que refaçam os caminhos da história brasileira, que inicie um ciclo virtuoso,
baseado em conquistas positivas para nossa gente.
Precisamos de novas instituições que sejam o ancoradouro para mudanças essenciais na economia, que
sepulte a supremacia do capital ﬁnanceiro para abrir
espaços vigorosos para a produção. Novas instituições
que façam o milagre da justiça social, modiﬁcando de
maneira profunda o perﬁl da distribuição da renda para
que, ﬁnalmente, a felicidade possa sorrir nos lares de
nossas famílias.
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É esta reforma radical que o País precisa. O Brasil tem sede e fome de justiça!
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Íris de Araújo, o Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Serys Slhessarenko, suplente de
Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – V. Exª será atendida nos termos regimentais.
Concedo a palavra, pela Liderança do Partido
dos Trabalhadores, à Senadora Ideli Salvatti, por cinco
minutos, acrescidos de mais dois.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
Liderança do PT. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há um determinado
assunto que tem sido bastante polêmico, inclusive nos
nossos trabalhos de investigação nas CPMIs. Houve,
agora, uma decisão, ainda não deﬁnitiva, em que a Ministra Ellen Gracie, no seu despacho – eu o tenho aqui,
em mão –, solicita com urgência “as necessárias informações às dignas autoridades, indigitadas co-autoras,
após o que decidirei sobre o pedido de liminar”.
Trata-se da quebra do sigilo, do repasse da abertura, de uma vez por todas, dos segredos que contêm
o tão famoso disco rígido apreendido no Banco Opportunity na Operação Chacal, quando autoridades
brasileiras estavam sendo investigadas num processo
de arapongagem.
A Ministra Ellen Gracie, ao tomar essa decisão,
concedeu a liminar, mas, no próprio despacho, ﬁca claro
que ele tem caráter provisório, até que as autoridades,
ou seja, os dois Presidentes das CPMIs, tanto o dos
Correios quanto o da Compra de Votos – ou Mensalão –, apresentem a justiﬁcativa, a razão pela qual é
importante que este sigilo seja de uma vez por todas
quebrado e o que tem dentro desse famoso disco rígido do Banco Opportunity, o que o conteúdo dele tem
a contribuir com as investigações que estão em curso
nessas duas CPMIs.
É muito importante trazermos este assunto à baila,
porque ele tem sido polêmico. Tenho sofrido conseqüências amargas por trazer reiteradas vezes este assunto
ao debate. Mas esse é um dos principais segredos que
vêm sendo acobertados, resguardados.
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Quando o disco rígido foi apreendido, houve uma
decisão judicial para que não se permitisse abri-lo. Porém, todos se perguntam: “O que é que tem nesse disco rígido, que não poder ser aberto de jeito nenhum”,
Senador Valadares?
Eu tive a oportunidade de conversar com o Presidente da CPMI dos Correios, o Senador Delcídio.
Teremos de tomar medidas imediatamente, para que
possamos apresentar as razões pelas quais a quebra
desse sigilo é tão importante para se dar continuidade
às investigações.
Ponderei ao Senador Delcídio: o Senado está
contratando empresas para auxiliar no rastreamento
da movimentação ﬁnanceira, na questão das contas
do Marcos Valério, do “valerioduto”, e que, se for o
caso, talvez devamos contratar também um escritório
de advocacia do melhor calibre, da melhor cepa, para
que, efetivamente, tenhamos, de uma vez por todas,
a quebra desse sigilo.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – V. Exª
me permite um aparte, Senadora?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Já
vou lhe conceder, Senador Demóstenes. Até porque já
tive oportunidade de registrar essa situação do disco
rígido e a maneira pela qual o Sr. Daniel Dantas operou, na última década.
Inclusive, peço que seja colocada, na íntegra, a
Carta Aberta do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, o Ministro Edson Vidigal, divulgada ao conceder uma liminar contrária aos interesses do Sr. Daniel Dantas.
[...] Tão logo, há alguns meses, decidindo em favor
dos fundos de pensão, cassei uma liminar, cujos efeitos
incomodaram, e ainda incomodam, interesses poderosíssimos no setor de telecomunicações, fui avisado de
que ações de trabalho sujo se desencadeariam contra
mim. Seria “grampeado”, seguido, ﬁlmado. Meus amigos, familiares e pessoas mais próximas passariam a
estar, eles também, sob intensa vigilância. [...]
O que parece que aconteceu, porque a Carta
Aberta, do Ministro Vidigal, é fruto dessa ameaça.
Também quero que seja registrada a reportagem,
bastante extensa, publicada na Folha de S.Paulo, de
domingo, dia 2 de outubro, em que uma juíza acusa
o Daniel Dantas de tentativa de corrupção, para que
ela modiﬁcasse a sentença que estava emitindo, inclusive por pessoas à mando do Sr. Daniel Dantas. A
reportagem é bastante explícita e descreve, com de-
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talhes, como foi a operação, a tentativa de modiﬁcar
a decisão da juíza.
Esse procedimento é algo que efetivamente vamos ter de, uma vez por todas, encarar. O Sr. Daniel
Dantas e o Banco Opportunity têm muitas razões para
serem investigados pelas CPMIs dos Correios e da
Compra de Votos.
Quero apenas listar alguns pontos: umas das
principais fontes abastecedoras das contas das empresas do Marcos Valério são exatamente as empresas
administradas pelo Sr. Daniel Dantas, como a Telemig
Celular, a Amazônia Celular. Há, inclusive, depósitos da
Brasil Telecom num período em que não havia nenhum
contrato. Foram mais de cinco milhões. Há ainda toda
aquela suspeita quanto à ida do Palmieri com o Marcos
Valério para aquele acerto, em Portugal, da Telemig
com a Portugal Telecom. Há a história da agenda da
Karina, em que aparecem várias reuniões...
(A SRA. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – ... e
intermediações com o Sr. Marcos Valério, Carlos Rotemburg, pessoa profundamente ligada.
Motivos para a investigação pelas duas CPMIs
não faltam. Inclusive, houve uma grande polêmica – e
não sei por que razão, porque eu, por exemplo, votei
três vezes para quebrar aquele sigilo das corretoras, em
que há suspeitas de desvios por conta de investimentos, de fundos de pensão da ordem de nove milhões...
Não que nove milhões não sejam um valor que deva
ser investigado. Tenho a convicção de que sim.
A movimentação de Daniel Dantas, do Banco Opportunity, com os fundos de pensão, no período em que
comandou todo o processo de privatização da Brasil
Telecom, é de bilhões. Trata-se de uma movimentação
astronômica e se ela não merece investigação, não
sei mais o que merece ser investigado.
Ouço, com muito prazer, o Senador Demóstenes.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Senadora Ideli, quero concordar com V. Exª sobre a oportunidade de se fazer a investigação a respeito do Sr.
Daniel Dantas e do Opportunity. Precisamos saber o
que há nesse disco rígido e fazer qualquer espécie de
investigação, independentemente de Partido.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Exatamente.
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O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Se apareceu a denúncia e há lastro, não tem cabimento ﬁcarmos
acobertando-a. As duas CPMIs ﬁzeram requerimento
solicitando essa quebra de sigilo. Quero lembrar, até
pelo que V. Exª leu no início, que a Ministra Ellen não
indeferiu nem deferiu a liminar.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não,
não.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Simplesmente, pelo argumento utilizado de que no disco havia
operações legais e que estas poderiam expor não sei
o quê, a Ministra entendeu por bem ouvir as duas...
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Aliás, Senador Demóstenes, quero dizer publicamente,
para que não paire qualquer dúvida, que a posição e
o encaminhamento da Ministra Ellen Gracie foram perfeitos. Ela o fez preliminarmente, em caráter transitório,
até que sejam explicitadas as razões.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Exatamente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – É
devido a isso toda a nossa iniciativa de conversar com
o Senador Delcídio, para que possamos ter um embasamento e uma justiﬁcativa bem clara e explicitada, e
para que não pairem dúvidas, até para consubstanciar
a decisão da Ministra Ellen Gracie, que, tenho certeza,
não poderá ser contrária à quebra desse sigilo.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Então,
quero somente dizer que a Ministra pediu essa informação e tenho certeza, até pelos argumentos que V. Exª
levantou, especialmente em relação à ida a Portugal
e às operações que acabaram por abastecer o “valerioduto”, que temos todo o direito, nessas duas CPMIs
do Congresso, de fazer essa investigação.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço, Senador Demóstenes, e é esse o nosso único
espírito. Estamos trazendo o assunto pela relevância
e importância que tem.
Os dois Presidentes das CPMIs, Senadores Delcídio e Amir Lando, compõem nosso corpo de Senadores e estão nessa difícil tarefa de seus trabalhos, a
ﬁm de que possamos levar à Ministra Ellen Gracie o
arrazoado, a justiﬁcativa para que ocorra, de uma vez
por todas, a quebra desse tão famoso sigilo do disco
rígido do Sr. Daniel Dantas e do Banco Opportunity.
Muito obrigada, Srª Presidente.
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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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra, pela Liderança do
PFL, ao Senador José Agripino, por cinco minutos
acrescidos de mais dois.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, dia 15 é o Dia do Professor e dia 12 é o
Dia da Criança. A ambos minhas homenagens.
Mas eu gostaria de homenagear o professor, ou
a educação, com um enfoque um pouco diferente. Eu
gostaria de falar sobre um projeto de minha autoria que,
na verdade, signiﬁca a intenção de colaborar com o
Governo – o Governo da Senadora Ideli Salvatti. Hoje,
dei uma colaboração ao Governo no sentido de tomar
uma iniciativa corretiva de rumos.
Senador Rodolpho Tourinho, às três e meia da
tarde, estive na Procuradoria-Geral da República acompanhado do Presidente em exercício do nosso Partido,
Senador José Jorge. Lá não puderam estar o Líder na
Câmara e o Líder da Minoria, Deputados José Carlos
Aleluia e Rodrigo Maia, mas assinaram o documento
em que o PFL adotou uma providência, preocupado
que está com essa escalada de denúncias de corrupção
que invade o Poder Executivo. A última, agora, é sobre
o Vavá, o irmão do Presidente, uma ﬁgura simplória
que não conheço, mas que foi objeto de uma matéria
da Veja, uma revista que não mente, colocando insinuações ou denúncias muito graves que têm como
antecedente a não-tomada de providências por parte
do Presidente da República em casos de improbidade,
inclusive aqueles que envolvem familiares seus.
Conforme anunciei hoje, tomamos a providência
de entrar com uma representação no Ministério Público,
tratando de duas questões: primeiro, falando em crime
de tráﬁco de inﬂuência para o caso de o Sr. Vavá ter
pedido a audiência e ela ter sido concedida por pessoas que, normalmente, não concedem audiências a
qualquer um. O Sr. Vavá, muito embora seja uma ﬁgura
simplória, obteve a audiência e, na minha opinião, na da
revista e na de muita gente, promoveu um espetáculo
triste de tráﬁco de inﬂuência. E é preciso barrar isso. Já
que o Presidente não barra com admoestações claras,
cabe a nós, da Oposição, tentar fazê-lo com tomada
de posição no campo jurídico e legal.
Mas, além do crime de tráﬁco de inﬂuência, há
um outro crime que deve ser investigado e é objeto de
nossa ação junto à Procuradoria-Geral da República:
o crime da improbidade administrativa. Se os órgãos
procurados pelo Sr. Vavá – pelo simplório Sr. Vavá –
atenderam aos pedidos, que não são simplórios, do Sr.
Vavá, então foi cometido crime de improbidade administrativa e tanto devem ser punidos quem pediu como
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quem atendeu os pedidos, porque o interesse público
pode não ter sido respeitado em ambos os casos.
A minha preocupação, Senador Demóstenes,
V. Exª que é jurista, um homem afeto e muito ligado
às leis, é com a celeridade da atuação do Ministério
Público.
Fizemos uma reunião do Partido, ontem, para analisarmos de que instância iríamos lançar mão. Podíamos
pedir, mediante requerimento, a audiência do Sr. Vavá
– o simplório Sr. Vavá – numa Comissão Parlamentar
de Inquérito, ou convocá-lo à Comissão de Fiscalização
e Controle, ou levar o caso ao Ministério Público. Optamos, até para não criarmos constrangimentos a quem
quer que seja, por uma instituição que existe para defender o interesse coletivo, chamada Ministério Público,
em que conﬁamos e a que recorremos, esperando que
seja célere, seja rápida nas investigações, para que se
dê um basta nessa história toda – os amigos do ﬁlho
do Presidente, o empréstimo do Presidente, agora, o
Sr. Vavá: são tantos os casos em volta do Presidente
–, para que a punição venha e a impunidade não estimule a prática permanente do delito.
Em causa estão dois casos: improbidade administrativa e tráﬁco de inﬂuência.
Mas eu queria falar hoje, Srª Presidente, sobre o
Primeiro Emprego e a colaboração que estou dando,
também ao País e ao Governo, no sentido de socorrer
um programa que foi ícone do Governo e que não está
bem. Está muito mal.
O programa Primeiro Emprego, Senador Mão
Santa, V. Exª sabe, foi cantado em prosa e verso pelo
Presidente da República, foi estandarte, foi publicidade grossa do Governo, como se fosse a salvação da
Pátria – que eu queira que fosse.
Em 2004, o ano de sua criação, foram lançados
no Orçamento da União R$160 milhões. Sabe quanto
gastaram? Sabe quanto o Governo conseguiu gastar
do ícone dos programas no campo social da geração
de emprego, dos propalados dez milhões de empregos prometidos ao povo do Brasil? Foram gastos 32
milhões, 20% da verba orçamentária. Colocaram no
Orçamento 160 e conseguiram gastar 32.
Bom, era o primeiro ano, um ano difícil, Senador
Ramez Tebet. O segundo ano, 2005, como é que está?
Incrível: baixaram de 160 para 140 milhões a dotação
orçamentária. Parece que nem eles próprios acreditaram na idéia que lançaram ao País. E quanto é que
gastaram até agora? Gastaram 19 milhões – dos 140,
gastaram 19 milhões. No primeiro ano inteiro, gastaram 32 e, agora, até quase o ﬁnal do ano, 19 milhões.
Programa fracassado.
Pois para socorrê-lo eu apresentei – e já foi aprovado na semana passada, por unanimidade, na Co-
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missão de Assuntos Sociais – um programa que é de
fácil execução. Chama-se Bolsa de Aperfeiçoamento
Proﬁssional, com recursos do FAT, e já houve quem,
do Governo, dissesse: “Recursos do FAT? Vão estruir,
vão gastar o dinheiro do FAT com isso?”
Senador Ramez Tebet, o FAT recebe dinheiro da
arrecadação do PIS-Pasep, que, no ano passado, arrecadou R$21 bilhões. Desse valor, R$16 bilhões foram
repassados ao FAT, que deveria ter recebido os R$21
milhões integrais, e R$5 bilhões foram gastos em pagamento da dívida, foram esterilizados. Se esterilizou,
é sinal de que o Governo dispõe de recursos para ﬁnanciar programa de geração de emprego.
Pois, para socorrer o Programa Primeiro Emprego, apresentei a Bolsa de Aperfeiçoamento Proﬁssional
com recursos do FAT, modestos recursos de R$175
milhões, destinados a bolsas para estudantes de universidades públicas e privadas, no valor de R$200,00,
em termos de 2002, quando apresentei o projeto – e
só agora estamos conseguindo aprová-lo –, quando o
salário mínimo era de R$200,00. Logicamente, a bolsa, para os dias de hoje, seria de R$300,00. Isso para
que um estudante de universidade pública, por exemplo, de Campo Grande, que estuda Medicina possa,
durante 6 meses,...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Já concluo, Srª Presidente.
Isso para que o estudante de Medicina, recebendo aquele valor de R$200,00, hoje R$300,00, possa ir
para o interior do seu Mato Grosso prestar serviços e
se adestrar na sua proﬁssão, num hospital do interior,
curando pessoas, administrando receitas, prestando
serviços na sua proﬁssão. Ou para que um estudante
de Direito possa ir para uma comarca do interior, trabalhar num cartório, numa defensoria pública, e, com
a bolsa de R$300,00, adestrar-se na proﬁssão e prestar o serviço coletivo. Ou, no caso de estudantes de
universidades privadas, para que possam se deslocar
para micro, pequenas e médias empresas, onde possam adestrar-se em uma proﬁssão. Se são estudantes,
por exemplo, de eletrotécnica e vão trabalhar em uma
empresa que atua nessa área, dela receberiam 25%
da bolsa, e, com o recurso do FAT, os 75% restantes
da bolsa. Para quê? Para que o estudante tenha meios
para pagar a universidade privada onde estuda, para
adestrar-se em uma proﬁssão e entrar já no mercado
de trabalho, tudo orientado pelas universidades públicas ou privadas, auxiliadas pelo Sine, pelo IEL e pelo
CIEE, em um círculo fechado, com recursos garantidos
e com objetivo claro: estudante universitário.
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E meu objetivo é atender a um milhão de estudantes universitários – 500 mil da universidade pública e 500 mil da universidade privada –, dando a eles
um encaminhamento na vida e uma oportunidade de
adestramento proﬁssional.
Ouço, com muito prazer, Srª Presidente, o aparte
do Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
José Agripino, o projeto de V. Exª é muito importante.
Objetiva amparar o estudante da universidade pública e da universidade particular. Mas as coisas não
andam, Senador Agripino, por mais boa vontade que
tenhamos. É tão importante o programa de sua autoria que, acredito, V. Exª não se incomodaria se o Governo o adotasse como projeto dele próprio. Aí, eles
tomariam providências. Se o Governo se apropriar
da sua idéia, não tenho dúvida de que será capaz de
editar uma medida provisória. Fora isso, o projeto vai
ﬁcar andando aqui muito tempo, lamentavelmente. Daí
faço um apelo, pois considero muito importante ajudar
o estudante da universidade. V. Exª citou o meu Mato
Grosso do Sul. Eu sou político lá. V. Exª não imagina
como os estudantes nos pedem que os auxiliemos.
Pedem qualquer auxílio para pagar uma mensalidade
quando estão na universidade particular. Pedem livros
didáticos. Consultam-nos se podemos auxiliá-los nos
estudos. Quando estão nas universidades públicas, vivem diﬁculdades, porque nem sempre são moradores
da cidade onde está o campus da universidade; vêm
de fora e lutam com muita diﬁculdade. Por isso, cumprimento V. Exª por esse projeto. Tomara que, aprovado
na Comissão de Assuntos Sociais, tome um encaminhamento urgente aqui, no Senado da República, e
possamos votá-lo, e votá-lo por unanimidade. V. Exª
está de parabéns!
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Obrigado,
Senador Ramez Tebet. O que me animou a fazer o pronunciamento de hoje foi o que ocorreu na Comissão
de Assuntos Sociais na semana passada, quando o
projeto foi votado por unanimidade e ouvi o depoimento
favorável e elogiativo de cada um dos Senadores presentes. E eram muitos! Isso me estimulou a fazer este
pronunciamento, para que o Plenário tomasse conhecimento desta idéia. E agora acolho a sugestão de V.
Exª quanto a autoria deste projeto, cujo único objetivo
é o de levar o benefício a pelo menos um milhão de
estudantes, de universidades públicas e universidades
privadas, no adestramento da sua proﬁssão, na ocupação e renda durante seis meses, prorrogáveis por
mais seis meses; a estudantes que, quando estão na
escola privada, têm diﬁculdades em pagar a própria
mensalidade. Pois bem, se o preço que eu tiver de
pagar pela aprovação do projeto for abrir mão da au-
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toria, está passado no papel: podem riscar a autoria
do Senador José Agripino Maia e botar “Partido dos
Trabalhadores, Governo Luiz Inácio Lula da Silva”.
Se aprovarem o Projeto Bolsa de Aperfeiçoamento Proﬁssional, abro mão da autoria, com o maior
prazer, em benefício do adestramento do estudante
universitário do Brasil.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra, pela inscrição, ao
Senador Mão Santa, por dez minutos, acrescidos de
mais dois.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Serys Slhessarenko, que preside esta sessão,
Senadoras e Senadores, brasileiras e brasileiros aqui
presentes e que nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado, hoje o meu Partido, por intermédio
do grande Líder Ramez Tebet, fez uma saudação às
crianças e às professoras. Senador Demóstenes, como
o nosso Senador e Professor Cristovam Buarque sempre repete, são os pilares do futuro. Mas esse futuro
está comprometido. Bastaria, Senadora Serys Slhessarenko, que se observassem as palavras de Cristo
– e quis Deus que estivesse V. Exª, como professora,
presidindo esta sessão e presente Magno Malta, ele
que é um homem de muita fé, ligado à mensagem de
Cristo. Eu faria nossas aquelas palavras de Cristo, Senador Ramez Tebet. Bastaria isso. Não seria necessário
o Estatuto da Criança e do Adolescente não. Bastaria
isto: consolidar este País cristão.
Magno Malta, “vinde a mim as criancinhas”; “ai
daquele que escandalizar uma criança” disse Cristo.
Demóstenes, “é melhor colocar no pescoço uma pedra
atada e se lançar no fundo do mar”. Magno Malta, “para
entrares no Reino dos Céus, faça como uma criança”.
Bastaria isso o Governo aprender. Eles não vão ler
esse negócio de Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles não vão ler. O Presidente da República disse
que não gosta de ler. Então, ele não vai ler o Estatuto.
Mas essa mensagem de Cristo, pelo menos nos templos, eu acho que talvez ele possa ouvir. Será que ele
não gosta também de ouvir? É só de falar, falar e falar? Como foi o nome que ele disse? Urucubaca. Será
que tem uma urucubaca lá no Alvorada, que não entra
nem essa mensagem simples de criança?
Mas, Senadora Serys Slhessarenko, V. Exª é a
estrela deste PT que está aí: é professora. Atentai bem,
ó Lula! O Presidente da República tem; Vossa Excelência o é. Senadores e Senadoras, temos. Banqueiros
e milionários têm, Lula, pois estão mais enriquecidos
no seu Governo, assim como fazendeiros, fazendários,
políticos e empresários. Lula, a Humanidade só chama
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de Mestre aos professores – não chama Presidente,
não chama general.
Mestre! Esta é a maior homenagem, que não
chega aqui. E as crianças, Senadora Serys? Esse
negócio de Fundef foi do ex-Ministro Paulo Renato.
Eu não sou tucano; quem é tucano é o Senador Demóstenes Torres.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Sou
pefelista.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – É pefelista,
é porque eles são irmãos gêmeos, são irmãos siameses. O Paulo Renato foi um bom Ministro e criou esse
Fundef. Agora, o Governo implanta o Fundeb, uma
solicitação nossa, dos Governadores de Estado. Uma
inspiração nossa; não do Fernando Henrique, nem
do Luiz Lula Paz e Amor sem Letras. Não foi, porque
eles consolidaram os recursos para o ensino, o antigo
Primário e Ginásio do nosso tempo, Senador Ramez
Tebet. E é claro que o Ensino Médio, o antigo Cientíﬁco, Clássico, Normal, é até mais dispendioso, por
causa do currículo, da carga horária, da diversidade
de matérias. E como mantê-lo se não havia dinheiro
para tal? Criaram o Fundeb – reivindicação nossa,
dos Governadores, mas acontece que não tem mais
dinheiro algum para as creches. Acabou!
Senador Antonio Carlos Valadares, é como Charles de Gaulle disse: “Este não é um país sério!”. É, Senador Ramez Tebet, ele disse isso mesmo. Não tem
negócio de dizer que ele não disse; ele disse. E o pior,
Senador Ramez Tebet, o de Gaulle profetizou os dias
de hoje. Ele estava no Itamaraty em uma solenidade,
Senadora Serys, Senador Ramez Tebet, e, em cinco
minutos, foi apresentado a vinte generais. Charles de
Gaulle, herói da Segunda Guerra Mundial, da Resistência francesa – na França, só há quatro generais; em
guerra, cinco –, num instante, foi apresentado a vinte.
Este é o nosso País, Senador Ramez Tebet.
E as creches da LBA? Eu fui prefeitinho, estou
aqui porque tinha LBA. Acabaram, acabaram, acabaram! Antes, não havia problema. A Adalgisinha, minha
mulher, era do serviço social. Ela pegava as creches,
a LBA. Hoje, não há mais LBA. Então, na fase em que
a criança é mais vulnerável, de três a seis anos, ela
está desamparada, porque não existe mais creche.
Colocaram essa responsabilidade para os prefeitos,
mas eles, Senador Demóstenes, estão todos lascados, não estão? Como não têm condições, eles não as
mantêm. Fecharam todas as creches. Há 25 milhões
de crianças sem creche.
Atentai bem, Senador Rodolpho Tourinho. No
nosso tempo, Bilac disse: “Criança! Não verás nenhum
país como este!”. Senador Demóstenes, o que diria
Olavo Bilac hoje? “Não verás nenhum país como este!”.
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Ele deve estar envergonhado com a corrupção, com a
falta de virtudes. Um mar de lama, não; com oceanos
de lama que existe na nossa política.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Senador
Mão Santa, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – A educação
tem de ser de qualidade para todos.
Senador Demóstenes, concedo o aparte a V.
Exª.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Apenas
para dizer que acho que Bilac diria: “Não verás país
nenhum!”.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não estou
dizendo? O pai e a mãe do Senador Demóstenes colocaram o nome de S. Exª em homenagem ao grande
orador grego. Mas o orador goiano já o superou, porque
o outro era gago e este é sabido demais. Em poucos
instantes, aﬁrmou: “Não verá país nenhum!”.
Querida Professora Serys – e digo assim com
sinceridade –, como as professores eram sorridentes,
eram alegres, tinham esperança! Agora, há vinte dias,
pedem uma audiência com o Ministro, que ninguém
sabe o nome, que ninguém viu, que ninguém conhece.
Ele é do PT. Eu não o conheço. Perguntei no Piauí e
ninguém sabe quem é ele; perguntei ao Paulo Paim,
ele também não o conhece. Tiraram o Cristovam Buarque, o outro que foi ser presidente do PT – que já
depuseram – e colocaram um aí que olha o resultado:
as professoras estão solicitando uma audiência há vinte
dias – está aqui o documento. Que vergonha! A Serys
vai falar depois e vai conseguir essa audiência. Está
aqui o documento de greve: pedem uma audiência e o
Ministro não recebe os professores. Que País é este,
Bilac? Criança, não verás nenhuma indignidade como
esta: um Ministro que não recebe os professores! Se
ele, que é o Ministro da Educação, não recebe os professores, a quem vai receber, Serys?
Eu vim de uma geração em que as professoras
nos encantavam. Eu mesmo ﬁquei na porta de uma
Escola Normal para buscar uma professora para me
casar. E hoje elas estão decepcionadas, desestimuladas, desencantadas.
É verdade, o Ministro não as recebe. E o Presidente da República também não o demite, porque
não sabe quem é ele, nunca o viu, nem o conhece. Eu
já ﬁz um concurso e ninguém conhece esse Ministro.
Conheciam o Professor Cristovam Buarque, que ele
demitiu por telefone. O outro, com aquela mania de
colocar derrotados no Ministério, ainda se conhecia,
foi um Prefeito; mas, e esse?!
Professora Serys, nós queríamos que V. Exª garantisse a audiência do Ministro com os professores
que estão em greve. A greve não é simples. Ó, Lulinha,
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600 mil estudantes estão em greve, inclusive uma ﬁlha
minha, Tourinho, a Daniela. Rapaz, que inspiração! Vir
para cá e ver que a Universidade Federal é uma lástima!
Estão em greve. Seiscentos mil estudantes é o número de alunos atingidos! Cinqüenta e cinco instituições
federais de Ensino Superior! Aí está o resultado.
E mais, Professora Serys, Padre Antônio Vieira,
que andou lá no Nordeste, disse, Demóstenes, que
um bem nunca vem só, mas também uma desgraça
nunca vem só. Nessas instituições federais de ensino,
que estão em greve, há hospitais universitários, que
atendem aos mais pobres, que estão na ﬁla, sofrendo,
desesperados, morrendo, humilhados, sacriﬁcados.
Quantos brasileiros estão nessa situação! E o Ministro não recebe o comando geral. O feitiço caiu com o
feiticeiro. Lá no Piauí se diz isso, Demóstenes.
O Lula é PhD em fazer greve, ensinou a fazer
greve. Agora, está todo mundo em greve, e ele não
sabe como acabar com a greve. Está aí, isso é greve,
estudante universitário.
Então, essas são as nossas palavras, Senadora
Serys. E quis Deus que V. Exª estivesse presidindo esta
sessão, para eu lhe dizer o seguinte: a educação tem
de ser de qualidade. E falo, ó Lula, porque – ó Senador Augusto Botelho, desligue aí o telefone – criei no
Estado do Piauí o maior desenvolvimento universitário, não do Brasil, mas do mundo. No último vestibular
que presidi, havia 66.840 brasileiros inscritos nos 400
cursos, nos 32 campi universitários. Hoje, em Teresina – o exemplo arrasta –, há quatro faculdades de
Medicina. Entendi, Senador Antonio Carlos Valadares
– está aí na globalização; na Internet se vê –, que países com educação são saudáveis, ricos e felizes; se
não têm educação, são pobres, doentes e infelizes. E
estamos caindo na educação. Essa é a verdade, esse
é o desespero.
Senadora Serys Slhessarenko, tenho o que ensinar. Eu era prefeitinho, que ninguém do núcleo duro foi
e nem vai ser, porque não serão eleitos nem síndicos
de edifício quando saírem daí.
Recebi, Senador Demóstenes, um convite para ir
para a Alemanha, de uma multinacional Merck Sharp
& Dohme, do Piauí.
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Peço-lhe mais
um minuto, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Já lhe concedi quatro minutos a mais,
mas lhe está concedido mais um minuto, Senador.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Em homenagem às professoras, e V. Exª representa bem essa
classe sofrida e generosa.
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Um quadro vale por dez mil palavras. Cheguei à
Alemanha, prefeitinho da Parnaíba, do Piauí, e o meu
intérprete era um diretor químico da Merck Sharp & Dohme, maior multinacional de medicamentos. Professor
Demóstenes, eu andava na rua, parava o trânsito, e ele
gritava “Professor Basedow!” e passava. Eu entrava em
um restaurante, e ele gritava “Professor Basedow!”, e
nos era dada a melhor mesa. No teatro, dizia “Professor
Basedow!”, e a melhor cadeira do teatro nos era reservada. No meu jeito extrovertido, perguntei: “Venha cá,
Basedow, você não é diretor químico da Merck, poderosa e rica?”. Ele disse: “É, mas o título mais honroso
aqui na Alemanha é o de professor, e eu o era. Fui professor em Heidelberg, onde estudou Einstein. Depois,
entrei, ﬁz concurso, sou diretor químico, poderoso e
rico, mas o título mais honroso é o de professor. Eu
me apresento e, para poder usar o título, eu tenho de,
toda semana, dar uma aula de Química”.
E me levou a Heidelberg, uma cidade antiga. A
Alemanha é nova, moderna, pois foi reconstruída após
as guerras. Heidelberg é antiga. Ele disse: “Aqui, o mundo respeitou a educação e a universidade. Einstein!”.
Esse é o quadro que eu queria...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, são
estas as nossas palavras, como disse Cristovam Buarque: que esses pilares do futuro sejam respeitados
e protegidos, em homenagem principalmente às crianças! V. Exª as teve como mulher, mãe e professora. E
que as professoras sejam protegidas, amparadas e
respeitadas! Aí, sim, vamos dizer, como Bilac: “Criança, não verás país nenhum como este!”.
Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra ao Senador João
Batista Motta para uma comunicação inadiável, por
cinco minutos.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui
hoje fazer uma homenagem ao Município capixaba
de Marechal Floriano, que está completando 14 anos
de emancipação política e administrativa. Distante
45 quilômetros da Capital do meu Estado e com 288
quilômetros quadrados de área, Marechal Floriano é
uma cidade de gente alegre, hospitaleira e trabalhadora. O Município foi colonizado por imigrantes europeus, especialmente italianos, prussianos e alemães,
e vive da atividade agrícola. Chamada de “Cidade das
Orquídeas”, Marechal Floriano tem forte potencial turístico, em função de sua beleza natural e de suas
raízes culturais.
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A povoação de Marechal Floriano teve início em
1847, com a chegada à Colônia de Santa Isabel (pertencente a Domingos Martins) de 39 famílias originárias
da Prússia Renana. Depois, chegaram alemães e italianos. Na época, a região era conhecida como Braço
Sul, em referência ao rio que corta a cidade, aﬂuente
do rio Jucu. A partir de 13 de maio de 1900, quando
foi inaugurada a Rede Ferroviária Leopoldina, ﬁcou
conhecida como Marechal Floriano, em homenagem
ao Presidente do Brasil. Na realidade, o distrito só foi
elevado à categoria de município em 30 de outubro de
1991. Nesses 14 anos de existência, graças ao esforço
de sua gente trabalhadora, Marechal Floriano cresceu
e se fortaleceu no cenário estadual.
As principais atividades econômicas do Município
são o café, a avicultura e a suinocultura. Marechal Floriano tem-se destacado ainda na oleicultura – cultura de
legumes e hortaliças. Seus produtos abastecem hoje
boa parte da região metropolitana da Grande Vitória.
O Município tem apenas 12.188 habitantes, sendo que
a maioria (6.918) vive na zona rural, dedicando-se à
agricultura familiar. Localizada na região sul-serrana
do Estado, a cidade tem clima frio durante a maior parte do ano, atraindo turistas de várias regiões do País,
que para lá se deslocam em busca de tranqüilidade,
de belas paisagens e de excelente comida.
Quero parabenizar o meu particular amigo Elias
Kiefer, Prefeito de Marechal Floriano, pela emancipação
política e administrativa do Município, cumprimentando, por seu intermédio, todo o seu povo hospitaleiro
e trabalhador. E, nesta oportunidade, reitero o meu
compromisso com o Estado do Espírito Santo e, em
especial, com Marechal Floriano, colocando-me à disposição para que, juntos, possamos transformar esse
Município num lugar cada vez melhor para se viver.
Por último, deixo meu abraço aos Vereadores
desse Município e à sua gente, como disse, tão hospitaleira. Vale a pena todo brasileiro que se dirigir ao
Estado do Espírito Santo para passar alguns dias de
descanso subir a serra e visitar Marechal Floriano porque ali encontrará paz e muita tranqüilidade.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não chegou à Mesa informação sobre acordo de
Lideranças para apreciação do Projeto de Lei de Conversão nº 24, de 2005, constante do item 1 da pauta.
Está encerrada a Ordem do Dia.
Nos termos do §6º do art. 62 da Constituição
Federal, ﬁcam sobrestadas as demais deliberações
legislativas.
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São as seguintes as matérias cuja apreciação é sobrestada:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 24, DE 2005
(Proveniente da Medida Provisória nº 253, de 2005)
(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 24, de 2005, proveniente da
Medida Provisória nº 253, de 2005, que prorroga
os prazos previstos nos arts. 30 e 32 da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003.
Relator revisor: Senador César Borges
Prazo ﬁnal: 20.10.2005
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 254, de 2005
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, Medida Provisória nº 254, de 2005, que revoga a Medida Provisória nº 249, de 4 de maio de 2005,
que dispõe sobre a instituição de concurso de
prognóstico destinado ao desenvolvimento da
prática desportiva, a participação de entidades
desportivas da modalidade futebol nesse concurso, e o parcelamento de débitos tributários
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.
Relator revisor: Senador Wellington Salgado de Oliveira
Prazo ﬁnal: 26.10.2005
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 25, DE 2005
(Proveniente da Medida Provisória nº 255, de 2005)
(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 25, de 2005 (proveniente da Medida Provisória nº 255, de 2005),
que prorroga o prazo para opção pelo regime de Imposto de Renda Retido na Fonte de
Pessoa Física dos participantes de planos de
benefícios; altera as Leis nºs 11.053, de 29 de
dezembro de 2004, e 9.311, de 25 de outubro
de 1996; e dá outras providências.
Relator revisor: Senador Amir Lando
Prazo ﬁnal: 31.10.2005
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4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 256, DE 2005
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 256, de 2005, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios de
Minas e Energia e dos Transportes, no valor
global de quatrocentos e vinte e cinco milhões,
novecentos e cinqüenta mil, setecentos e trinta
e quatro reais, para os ﬁns que especiﬁca.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 18.11.2005
5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 257, de 2005
Discussão, em turno único, Medida Provisória nº 257, de 2005, que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional,
e de Encargos Financeiros da União, no valor global de um bilhão, duzentos e quatorze
milhões de reais, para os ﬁns que especiﬁca.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 18.11.2005
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2005
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º,
da Constituição Federal)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
(Encontra-se sobrestando a pauta a partir
de 02.10.2005)
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2005
(nº 4.776/2005, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre
a gestão de ﬂorestas públicas para a produção
sustentável; institui, na estrutura do Ministério
do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro
– SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF; altera as Leis nºs 10.683,
de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
4.771, de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31
de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro
de 1973; e dá outras providências.
Dependendo de leitura dos pareceres
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

Outubro de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 55, DE 2005
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.034, de 2005 – art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 55, de 2005 (nº 4.692/2004, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior
Eleitoral, que extingue e cria cargos e funções nos
quadros de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral
e dos Tribunais Regionais Eleitorais.
Parecer favorável, sob nº 1.513, de 2005,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Edison Lobão.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 87, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, tendo como primeira signatária a Senadora Fátima
Cleide, que altera o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Dispõe sobre a carreira dos servidores civis e militares
do ex-Território Federal de Rondônia).
Parecer sob nº 1.662, de 2005, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, oferecendo a redação para o segundo turno.
9
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº
12, de 2004, tendo como primeiro signatário
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Dispõe sobre os processos em andamento de criação de novos municípios).
Parecer sob nº 1.663, de 2005, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, oferecendo a redação para o segundo turno.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
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do como primeiro signatário o Senador Osmar
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para deﬁnir a competência da
União no ordenamento do Sistema Nacional
de Meteorologia e Climatologia.
Parecer sob nº 466, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo)
que apresenta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 59, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 59, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador
Arthur Virgílio, que altera a denominação da
Zona Franca de Manaus para Pólo Industrial
da Amazônia Brasileira.
Pareceres sob nºs 1.130 e 1.605, de
2005, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, 1º
pronunciamento (sobre a Proposta): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; 2º pronunciamento (sobre a
Emenda nº 2-Plen – Substitutivo): favorável.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, DE 2004
– COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 162, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Augusto Botelho,
que dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas unidades de
conservação.
Pareceres favoráveis, sob nºs 251 e 252,
de 2005, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Aloizio Mercadante; e
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Jefferson Péres.
13
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 25, DE 2004
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
25, de 2004 (nº 4.891/99, na Casa de origem),
que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de
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1991, que “dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá
outras providências”, e a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que “dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências”, para dispor sobre o segurado
de sociedade conjugal ou de união estável que
exerce atividade contínua, sem ﬁns lucrativos,
no âmbito de sua própria residência.
Parecer sob nº 1.670, de 2005, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais,
oferecendo a redação do vencido.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 88, de 2004 (nº 6.101/2002,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor, dispondo sobre o direito
de examinar o produto no ato da compra.
Parecer sob nº 1.533, de 2005, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Valdir Raupp, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de funções comissionadas no Quadro de
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.024, de 2005,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Jorge.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001,
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917,
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema
Rodoviário Nacional).
Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005,
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
Relator ad hoc: Senador Rodolpho Tourinho.
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17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 33, de 2005 (nº 2.970/2000,
na Casa de origem), que altera a denominação do Porto de Sepetiba, no Estado do Rio
de Janeiro, para Porto de Itaguaí.
Parecer favorável, sob nº 1.535, de 2005,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Sérgio Cabral.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 44, de 2005 (nº 5.124/2001, na Casa
de origem), que denomina Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes o Hospital de Messejana,
localizado em Fortaleza, Estado do Ceará.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2005,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Reginaldo Duarte.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 47, de 2005 (nº 2.354/2000,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que exclui uma fração da área
da Reserva Extrativista do rio Ouro Preto, localizada nos municípios de Guajará-Mirim e Vila
Nova Mamoré, no Estado de Rondônia.
Parecer favorável, sob nº 1.537, de 2005,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir Raupp.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 63, de 2005 (nº 2.487/2003,
na Casa de origem), que institui o dia 3 de
dezembro como o Dia Nacional de Combate
à Pirataria e à Biopirataria.
Parecer favorável, sob nº 1.632, de 2005,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Eduardo Azeredo.
21
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 370, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 370, de 2005 (nº

Outubro de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1.377/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Isenção de
Taxas e Emolumentos Devidos à Emissão e
Renovação de Autorizações de Residência
para os Cidadãos da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, assinado em Brasília,
em 30 de julho de 2002.
Parecer favorável, sob nº 1.773, de 2005,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
22
REQUERIMENTO Nº 823, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 823, de 2005, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando seja concedido Voto de Consternação ao Governo do Japão, por intermédio
de sua Embaixada em Brasília, pela tragédia
ocorrida há sessenta anos com o lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e em
Nagasaki, no Japão, ocasionando a morte de
centenas de milhares de pessoas.
Parecer sob nº 1.770, de 2005, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator ad hoc: Senador Roberto Saturnino, favorável, com a Emenda nº 1-CRE (Substitutivo),
que oferece, que conclui pela apresentação de
Voto de Solidariedade para com o povo japonês e
todas as vítimas das bombas atômicas lançadas
em Hiroshima e Nagasaki, há sessenta anos; e
que esse Voto de Solidariedade seja levado ao
conhecimento do Governo do Japão, por intermédio de sua Embaixada em Brasília.
23
REQUERIMENTO Nº 933, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 933, de 2005, do Senador Sérgio
Cabral, solicitando seja concedido voto de
congratulações a Rádio Tupi, pelos seus 70
anos de fundação.
Parecer favorável, sob nº 1.731, de 2005,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Rodolpho Tourinho.
24
REQUERIMENTO Nº 943, DE 2005
Votação, em turno único, do Requerimento nº 943, de 2005, da Senadora Ana Júlia
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Carepa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 86, de 2004, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Voltamos à lista de oradores.
Há quatro Srs. Senadores inscritos pela Liderança. Além desses, estão regularmente inscritos a
Senadora Heloísa Helena e vários outros. Os Líderes
que farão seus pronunciamentos agora são os Senadores Rodolpho Tourinho, Demóstenes Torres, Antonio Carlos Valadares e Magno Malta. Apesar de todos
terem direito a vinte minutos, pedimos que procurem
ser breves para que todos tenham a possibilidade de
se pronunciar. O Senador Valdir Raupp, de acordo com
a inscrição, falará após a Senadora Heloísa Helena.
Para atender a todos, a sessão terá de ser prorrogada
até as 20h, com certeza.
Com a palavra, o Senador Rodolpho Tourinho,
que falará pela Liderança da Minoria. Após S. Exª,
pela Liderança do PFL, falará o Senador Demóstenes Torres.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela
Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago de volta a
discussão do problema do gás, que interessa ao meu
Estado, interessa ao Estado do Senador Valdir Raupp, ao Estado do Senador Antonio Carlos Valadares,
enﬁm, a todos, ao Brasil.
Na quinta-feira passada, o jornal Valor Econômico publicou matéria intitulada “Lei do gás vai tirar
poder da Petrobras”. Era sobre um projeto do Governo que, possivelmente, será encaminhado em regime
de urgência, e a expectativa é que seja aprovado até
dezembro – o envio por meio de medida provisória
também não está descartado.
Nessa matéria foram colocados alguns pontos,
sendo que alguns deles não são verdadeiros. Haveria, nesse projeto do Governo, nesse pretenso projeto
do Governo:
– a quebra do monopólio da Petrobras;
– o fortalecimento da Agência Nacional de Petróleo;
– a previsão de autorização e concessão no
transporte, o que é verdade;
– a criação de um órgão regulador;
– a previsão de livre acesso às UPGNs, que são
as Unidades de Processamento de Gás Natural;
– a criação da ﬁgura do consumidor livre;
– a criação de um mercado secundário compulsório de gás natural.
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Quero chamar a atenção para aquilo que fazia
parte do próprio título da matéria, “Lei do Gás vai tirar
poder da Petrobras”. Não vai, não. O que vai tirar o poder
da Petrobras é o meu projeto de lei, o PLS nº 226.
Haveria, então, a necessidade de mais um projeto de lei, além daquele que já tramita aqui, que é o
meu projeto de lei? Creio que não.
A regulamentação do segmento de exploração,
desenvolvimento e produção já está consolidada, é
bem conhecida pelos agentes e foi aprovada pela Lei
nº 9.478/98. Não há necessidade de alterações conforme aﬁrmado no texto da matéria.
Em segundo lugar, o foco da nova regulação deve
ser no transporte e na comercialização de gás, tema
principal do meu projeto.
O terceiro ponto é que o novo projeto vai prolongar desnecessariamente a discussão e vai adiar as
decisões num setor tão importante como o do gás.
O que poderia acontecer é o Governo, se tivesse a humildade necessária, apresentar emendas ao
PLS nº 226, o meu projeto, e discutir essas emendas,
porque, de fato, como o próprio Ministro reconhece, os
projetos podem até ser complementares – não tenho
dúvida disso – e pode-se chegar a um meio-termo.
Dentro do projeto, há o Regime Jurídico do Transportador. Esse é um tema importante no meu projeto de
lei. Proponho transformar o atual regime de autorização
para concessão. O projeto do Ministério das Minas e
Energia propõe um regime jurídico misto, de autorização e concessão, para a atividade de transporte.
Convivendo os dois regimes legais, teríamos mais
problemas do que soluções:
– arrisca-se ter gasodutos de transporte similares
com regulação distinta;
– dá-se enorme discricionariedade ao Governo
para selecionar o regime preferido para cada empreendimento;
– abrem-se novas possibilidades de tratamento
discriminatório;
– criam-se incertezas quanto ao tratamento e à
manutenção do status quo que beneﬁciam a Petrobras,
que provavelmente terá forte inﬂuência na escolha dos
modelos jurídicos conforme o momento, conforme a
hora, conforme a sua vontade;
– contraria-se, portanto, aquela informação de
que o projeto do Governo quebra o monopólio e retira
o poder da Petrobras – repito: isso não é verdade.
Outro ponto que é importante considerar no projeto do Ministério de Minas e Energia é a criação de um
mercado secundário compulsório. Não somos contra
a criação do mercado secundário, achamos que ele
virá naturalmente, mas ele não pode vir de uma forma
compulsória, feita por lei.
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A criação desse mercado para revenda de gás
contratado para as térmicas traz enormes distorções:
1) O mercado secundário traz riscos para os
produtores, trazendo enorme incerteza na colocação
da produção.
2) O modelo dá também sinais distorcidos. Se,
por um lado, reduz os custos da geração térmica a gás
e incentiva o seu uso, por outro lado, reduz os incentivos para a produção.
Quem tomaria, então, o risco do preço? Como
seriam ﬁnanciados esses projetos?
3) A comercialização de contratos não-ﬁrmes
vai alternar o montante de encargos ﬁxos e variáveis
cobrados pelas distribuidoras dos clientes ﬁrmes que
migrarem seus contratos. Isso altera o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro das distribuidoras, cujo monopólio é
dos Estados – elas são estaduais. Essa incerteza da
receita das distribuidoras pela variação do volume do
mercado secundário trará, certamente, um desequilíbrio econômico-ﬁnanceiro aos contratos.
4) Esses aspectos trazem problemas legais, pois
afetam competência estadual para a regulamentação
das condições comerciais em que operam as distribuidoras.
O projeto do Governo prevê também, ao contrário
do meu, a criação de consumidores livres e de autoprodutores. O projeto do Governo propõe a criação dessas
duas ﬁguras, o que poderá suscitar questionamentos
jurídicos e imobilizar o avanço do projeto no Congresso Nacional. Ele fere a Constituição Federal, que, no
seu art. 25, dá monopólio aos Estados na distribuição
do gás canalizado.
Baseados nas estruturas e competências do
setor elétrico, a introdução dessas categorias esbarra
na competência estadual – repito – para legislar sobre
distribuição de gás canalizado. Resultará, assim, um
debate jurídico sobre até que ponto a União pode e
não pode avançar, que poderá engessar o avanço de
qualquer projeto de lei.
Os Estados estão frontalmente contrários a essa
questão, já manifestaram essa posição e virão aqui na
próxima semana tornar oﬁcial essa posição contrária
a esse tipo de mudança.
A criação dos consumidores livres e autoprodutores sinaliza para a possibilidade de que a verdadeira
intenção do Governo seja a não-aprovação da lei, porque inserir esse tipo de coisa num projeto de lei representa barrar a sua tramitação normal aqui no Senado,
pois trata-se de uma barreira intransponível a criação
desses consumidores livres e dos autoprodutores.
Quanto ao livre acesso aos dutos de transporte,
defendo, no meu projeto de lei, o livre acesso regu-
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lado e defendo também que a Agência Nacional de
Petróleo se transforme em agente tarifário, como é o
caso da Aneel.
A proposta de lei do Governo, divulgada na mídia, indica que o acesso de terceiros aos gasodutos
de transporte continuará negociado entre as partes,
intervindo a Agência Nacional de Petróleo somente
em casos de conﬂito. Experiência do acesso aos gasodutos mostra baixa probabilidade de acordo entre
interessados – isso baseado na nossa experiência do
passado.
Há ainda o risco de conﬂitos recorrentes e necessidade crescente de interferência da Agência Nacional
de Petróleo, que corre risco de não mais existir a partir
de janeiro, assim como a Aneel, por falta de dirigentes,
ainda que isso seja outro problema, mas que deve ser
considerado, neste momento, talvez como uma intenção
do Governo de desestimular, de criar cada vez mais
obstáculo à existência das agências reguladoras.
Volto ao assunto do livre acesso, porque a preservação do acesso negociado, como existe hoje, impede
o desenvolvimento da competição na comercialização
e reduz incentivos para entrada de novos investidores
na produção. Essa situação consolida o poder de mercado da Petrobras, diferentemente do que tem sido
divulgado pelo Governo.
Há um outro ponto, a separação das atividades
de transporte e comercialização.
O meu projeto, o PLS nº 226, propõe a separação entre o transporte e a comercialização. A proposta
de lei do Governo, a divulgada minuta, não se refere
a esse tema.
A falta de regras bem deﬁnidas para separação
das atividades de transporte e comercialização é um
dos pontos fracos da Lei nº 9.478/98. a chamada Lei do
Petróleo. Hoje, a Transpetro, subsidiária da Petrobras,
criada de acordo com as leis da Lei do Petróleo, não
detém a propriedade dos dutos como deveria.
Não há contratos de transporte entre a Petrobras
e a Transpetro, como previsto na lei.
Não há como veriﬁcar se a Transpetro trata todos
os possíveis usuários dos gasodutos de forma não discriminatória, como deveria ser possível veriﬁcar.
Essa ausência de tratamento reforça o poder
da Petrobras no setor, ao contrário do que diz o Governo.
Um outro ponto é a questão do livre acesso às
instalações do gás natural liquefeito, do gás natural comprimido e das unidades processadoras de gás natural.
Aí o Governo endoidou de vez, parece ter retornado
aos tempos da Rússia comunista, para fazer esse tipo
de proposta, que não faz o menor sentido.
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O projeto divulgado, por meio de uma minuta vazada para um determinado jornal, que aliás tem acompanhado com muita competência toda essa área do
projeto de gás, o Valor Econômico, introduz o acesso
negociado de terceiros nas unidades processadoras de
gás natural, instalações de GNC e GNL, o que não é
consistente do ponto de vista técnico, sobrecarregará
a Agência Nacional de Petróleo e desvirtuará o seu
foco. Não se dá livre acesso em lugar algum do mundo às unidades industriais. Dá-se livre acesso onde
há monopólio.
Essas unidades industriais são plantas industriais
que, a priori , não se enquadram nas características
de um monopólio natural.
Devido à baixa probabilidade de acordo entre interessados, há risco de conﬂitos recorrentes e necessidade crescente de interferência da Agência Nacional
de Petróleo, o que pode desvirtuar o foco da agência,
a sua função principal.
O projeto é incoerente, nesse aspecto, no tratamento do acesso de terceiros nas diferentes instalações. Propõe uma regulação fraca (acesso negociado)
para o transportador (esse sim com características de
um monopólio natural) e intervém em segmentos potencialmente competitivos onde a regulação é menos
necessária.
Para concluir, ainda dentro desse mesmo tema,
fazendo as considerações ﬁnais, a introdução de dois
projetos de lei para o gás natural atrasa as discussões
e a aprovação de um texto ﬁnal. O Governo cooperaria
mais com a indústria se aportasse suas emendas ao
PLS nº 226, já em andamento no Senado.
A proposta de projeto divulgada não reduz incertezas quanto ao acesso de terceiros aos gasodutos de
transporte e a separação da atividade de transportador
e comercializador da Petrobras. Ao contrário, o projeto
de lei, proposto pelo Governo reforça o monopólio da
Petrobras na cadeia produtiva, ainda que o Governo
venha dizendo em contrário.
A criação do mercado secundário e a introdução
de consumidores livres e autoprodutores resultam em
questões jurídicas sobre a delimitação das competências estaduais e federais que podem imobilizar o processo de aprovação legal contra o qual a totalidade
dos Estados já se mostrou contrária, porque isso fere
o art. 25 da Constituição Federal.
Os dois regimes legais para o transportador, previstos no projeto do Governo, criam mais problemas,
pois teremos gasodutos de transportes similares com
regulação distinta.
E, por último, a proposta de acesso negociado
às unidades industriais, possivelmente, conduzirá à

34922

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

recorrente interferência da Agência Nacional de Petróleo e de perda de foco.
O que nos parece, neste momento em que nós
vamos ter a sétima rodada da Agência Nacional de
Petróleo de leilão de áreas produtoras de petróleo é
que, no fundo, acabam sendo colocadas dúvidas para
que não tenhamos novos produtores no mercado, e o
Brasil precisa desses produtores. Está previsto que,
a partir de 2010, não teremos gás natural – esse é o
problema – e não teremos, então, como gerar energia
elétrica, uma vez que até lá só poderão ser construídas termelétricas.
Enﬁm, são esses os pontos colocados, Sr. Presidente, que me preocupam, sobretudo porque teríamos
um caminho conjunto a seguir: o caminho do diálogo,
da coerência, de se buscar com bom senso as soluções para o País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Rodolpho Tourinho, a
Sra. Serys Slhessarenko, suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Esta Presidência parabeniza V. Exª pelo brilhante
pronunciamento com relação ao aproveitamento de
gás natural em nosso País.
Concedemos a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Valadares, em permuta com o Senador
Demóstenes Torres, pela Liderança do PSB.
S. Exª tem a palavra por dez minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, hoje, no início da tarde, compareci a uma
reunião da Comissão Especial, na Câmara dos Deputados, que cuida da PEC da revitalização do rio São
Francisco. Presidida pelo Deputado Fernando de Fabinho, da Bahia, tem como Relator da matéria o Deputado
Federal Fernando Ferro, do PT de Pernambuco.
Pude constatar pessoalmente que, apesar da preocupação dos integrantes dessa Comissão no sentido
de viabilizar a aprovação da PEC nº 524, de 2002, há
uma certa resistência por parte da equipe econômica
do Governo e mais de perto por parte do Ministro da
Fazenda, contrário a todo e qualquer tipo de vinculação de recursos. E essa PEC vincula 0,5% das receitas líquidas da União em favor da revitalização do rio
São Francisco.
A matéria já está em tramitação no Congresso
Nacional desde 2001. Aprovada em agosto de 2002,
encontra-se na Câmara dos Deputados desde essa
época, aguardando que seja aprovado ou não o que
foi consenso no Senado Federal, já que todos os Senadores e todas as Senadoras votaram favoravelmente
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à revitalização do rio São Francisco. Hoje é um consenso nacional, é uma exigência nacional. Antes, Sr.
Presidente, aquilo que constituía apenas um projeto de
interesse regionalizado, envolvendo os Estados banhados pelo rio São Francisco e aqueles que queriam a
transposição, hoje é uma necessidade nacional. É uma
obrigatoriedade nacional a revitalização, notadamente depois do gesto extremo tomado pelo bispo D. Luiz
Flávio Cappio, no Estado da Bahia, que desencadeou
uma greve de fome, exigindo que o Governo Federal
adiasse ou parasse o projeto da transposição do rio
São Francisco e envidasse esforços para providenciar
a recuperação total do Velho Chico.
O seu intento em parte foi conseguido, porque pelo
menos a situação do rio São Francisco foi evidenciada
pelos órgãos de imprensa nacionais e internacionais,
e a revitalização, que antes andava meio esquecida
e até ultrapassada em importância pela transposição,
hoje ocupa o primeiro lugar no debate nacional, com
respeito às providências que devem ser tomadas pelo
Governo em relação ao rio São Francisco.
É verdade, Sr. Presidente, que a emenda que
nós aprovamos aqui atribui à União a obrigação de
aplicar, anualmente, pelo menos 0,5% das receitas líquidas direcionadas para projetos de desenvolvimento
sustentável e também para a revitalização do rio São
Francisco em primeiro lugar, é bem verdade.
Ocorre, Sr. Presidente, que, hoje, a reunião da
Comissão Especial foi encerrada sem nenhuma deﬁnição e foi marcada outra para o dia 27, porque, pelo
que pressenti entre os presentes, a prioridade seria a
aprovação da emenda tal como saiu aqui do Senado
Federal. Mesmo porque o Relator, o Deputado Fernando Ferro, propõe uma mixagem de receitas: 0,2% seria
de responsabilidade da União e 10% das receitas provenientes dos royaties da energia elétrica iriam complementar essa receita em favor da revitalização. Isso
acarretaria perda de receita dos Estados, não apenas
os banhados pelo rio São Francisco, mas outros que
não têm nada a ver diretamente com o rio – São Paulo,
Rio Grande do Sul e Paraná –, pois estes teriam que
pagar pela revitalização do rio São Francisco.
Ora, há, por assim dizer, quase que um impasse
na aprovação dessa matéria. Quero crer que, nestes
dias – até o dia 27, quem sabe –, cheguemos a um
acordo, que é importante. Aﬁnal, o que a sociedade
brasileira absorveu hoje? Que há um compromisso do
Governo Federal em aprofundar o debate da transposição e envidar esforços para que o projeto de revitalização seja aprovado pela Câmara dos Deputados.
Um consenso é preciso que haja, mas, não havendo o consenso, só há um jeito: que se coloque em
votação. O Plenário está ansioso para votar, mesmo
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porque a Nação inteira – não apenas a área banhada pelo rio São Francisco – espera uma providência
da Câmara dos Deputados, espera que aquela Casa
dê uma resposta positiva, que se some, se solidarize com a região ribeirinha do rio São Francisco, com
as populações pobres que estão sofrendo as conseqüências danosas provocadas ao longo de tantos e
tantos anos pela mão irresponsável do homem, que
degradou tanto o nosso rio que o levou à situação deplorável de hoje.
Portanto, Sr. Presidente, a minha palavra aqui é
de concitar a Câmara dos Deputados para que chegue
a uma conclusão sobre essa matéria que saiu daqui
no ano de 2002. O Senado aprovou em menos de um
ano, mas, infelizmente, a Câmara dos Deputados ainda não se debruçou sobre esse assunto, a não ser a
Comissão Especial, porque a matéria ainda não seguiu para o Plenário.
Agradeço ao Senador Demóstenes Torres – que
sei vai viajar dentro de instantes – por essa inversão e,
antes de concluir, faço questão de conceder um aparte
à Senadora Heloísa Helena. Com esse aparte, encerro
a minha participação na sessão de hoje.
A SRA. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Serei
bem rápida, para não prejudicar o Senador Demóstenes Torres. Senador Antonio Carlos Valadares, quero saudar o pronunciamento de V. Exª e igualmente
compartilhar com as suas preocupações e ressaltar a
urgência do projeto. Essa é uma das matérias urgentes e relevantes que talvez até justiﬁcasse a edição de
uma medida provisória. Embora a “legispirataria” nas
medidas provisórias seja sempre condenada por todos
nós, talvez fosse até um mecanismo a ser...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Mas é matéria constitucional e não pode
ser tratada por medida provisória.
A SRA. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Exatamente. Se o Governo realmente quisesse disponibilizar
recursos para um projeto de revitalização do rio São
Francisco, já tinha feito inclusive por medida provisória.
E aí nem haveria necessidade de toda uma tramitação
absolutamente especial e que se tornará mais especial
e mais problemática ainda se a Câmara alterar o projeto.
Porque, se a Câmara alterar, signiﬁca que volta para o
Senado e que, mesmo havendo um acordo de Líderes
para superar qualquer obstáculo regimental, exigirá
muito tempo, com alta complexidade política, até pelas
motivações óbvias que todos estão acompanhando.
Então, eu igualmente compartilho das preocupações
de V. Exª e penso que o projeto de revitalização já não
é um processo fácil. Do ponto de vista técnico, não é
um processo fácil, pois envolve a recomposição de
matas ciliares; a discussão sobre agricultura itineran-
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te; as carvoarias; a indústria; o saneamento básico de
101 Municípios que jogam os seus esgotos in natura
nos aﬂuentes ou diretamente no rio; a necessidade de
investimentos em outros componentes de matriz energética, para que o rio cumpra o seu destino de abastecimento humano, animal, projeto de irrigação. Isso
já não é fácil e se torna mais complexo tecnicamente,
quando aprofunda o processo de desestruturação do
próprio rio São Francisco e cria mais diﬁculdades ainda. Então, saúdo o pronunciamento de V. Exª e espero
realmente que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível, não apenas porque foi a palavra dada a
um padre, que só saiu da greve de fome porque teve
a palavra do Presidente de que haveria a suspensão
e, portanto, iria aprovar esse projeto. Então, saúdo
mais uma vez a proposta de V. Exª, que é essencial,
uma idéia maravilhosa apresentada. Espero que o
mais rápido possível a Câmara possa aprová-la. Mais
uma vez, faço um apelo para que a matéria não volte
ao Senado, porque, se voltar, haverá os obstáculos,
a dinâmica das denúncias de corrupção, dos procedimentos investigatórios, as especiﬁcidades de uma
PEC, tudo isso. Portanto, saúdo V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
Devido à complexidade e à importância da revitalização do rio São Francisco é que deﬁnimos que o
processo se dê no prazo de vinte anos.
Obrigado, Sr. Presidente. E obrigado, mais uma
vez, ao Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao nobre Senador Demóstenes Torres, do grande Estado de Goiás, que falará
pela Liderança do PFL.
S. Exª dispõe de até vinte minutos, mas, se conseguir fazer em dez, a Mesa agradece.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela
Liderança do PFL.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “tinha gente de todo lugar no pagode do Vavá”.
(Paulinho da Viola)
Eu passei o ﬁm de semana preocupado. Não
houve momento apreensivo nem de estupor, mas de
uma preocupação responsável, o que me conduziu a
fazer uma reﬂexão, como diriam os petistas nos tempos das assembléias revolucionárias. Para entender
a apoplexia do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, diante da diversidade do escândalo, a mim se tornou urgente me localizar nas inúmeras singularidades da crise. Encerrei o recolhimento passageiro na pena de Álvaro de
Campos, especialmente no “Poema em linha reta”. A
cada estrofe, o heterônomo de Fernando Pessoa se
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reconhece parvo, grotesco, ridículo, arrogante, desonesto, covarde e farto dos semideuses. Ao ﬁnal do
último verso há uma construção espetacular do poeta
português, a qual o Presidente Lula deveria pronunciar
pelo menos uma vez antes de dormir. Ao primeiro da
hierarquia, inclusive, deveria ser concedido o direito à
expansão física na solidão das madrugadas tórridas
do seu penúltimo outubro para que pudesse se reconhecer em Álvaro de Campos e ﬁnalmente declarar:
“Eu, que venho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido
mesquinho e infame da vileza”. Eu sei que é uma inutilidade apelar à Literatura. O Presidente não é leitor.
Se resiste às letras, onde estará a resposta para tão
babilônico desvio político?
A crise provocada pela emersão do sistema corruptor engendrado relevou que o Governo Lula, antes
mesmo da posse, já partira para exaurir todas as possibilidades do ganho ilegal. O PT fez de tudo em matéria
de corrupção. Para capitalizar os milhões das verbas
publicitárias e do sangramento das licitações ordinárias,
ingressou no universo soﬁsticado e restrito dos paraísos ﬁscais. Enquanto isso, dava ﬂuxo ao mensalão por
intermédio do tráﬁco de malas de dinheiro, uma prática
corriqueira do século passado devidamente renovada
no terceiro milênio. A “cena um” do escândalo, quando se operou a tradição da propina ao funcionário dos
Correios, vai ﬁcar impagável na memória do brasileiro. Para impedir a instalação da CPMI da Corrupção,
muito pronunciamento foi realizado no sentido de que
seria um absurdo traumatizar as tais instituições por
conta de um ﬂagrante de R$3 mil. A apropriação do
numerário, realmente, não era nada comparada aos
bilhões movimentados pelo pacto criminoso estabelecido nas vísceras do PT, mas se converteu em tema de
um trailler extraordinário, que já teve uma ex-secretária
que praticou a delação apaixonada e ensaiou posar
nua para uma revista masculina e os tais dólares na
cueca, um caso realmente singular de corrupção em
estado cômico.
O ﬁlme começou com o Sr. Maurício Marinho.
Em fração de segundos, ele conferiu o valor concedido para, ato imediato, embolsar a sinecura e trazer
à cena do crime o Deputado Roberto Jefferson. Enquanto durou o personagem que cantava o repertório dos Três Tenores, com recaídas nacionalistas em
“Caçador de Mim”, o primeiro Deputado cassado expôs a profundidade do mal que o PT fez ao Brasil. Por
ter promovido a delação privilegiada, o ex-Deputado
obteve reconhecimento público de patriota, fez palestras e concedeu autógrafos para, ﬁnalmente, imergir
de forma melancólica.
Nas cenas da derrocada que se seguiu à grande
comilança, ministros despencaram do panteão e deze-
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nas de dirigentes de estatais perderam o assento. Um
Deputado foi cassado, três renunciaram e ﬁcou para a
próxima semana o Dia “D” da vergonhosa desistência
do mandato para 13 Parlamentares. O PT ruiu, perdeu a estrela, desceu ao limbo, roubou o País, traiu
o trabalhador, assaltou os fundos de pensão, furtou
recursos destinados a comprar medicamentos de hemofílicos, mas não se emendou. Até agora, nada foi
apurado no âmbito partidário, ninguém foi punido, e
a luta continuou com a aquisição, em plena crise, do
mandato do Presidente da Câmara dos Deputados,
Aldo Rebelo. Houve um momento em que o ﬁlme caiu
na alegria das comédias românticas com o ensaio de
um “abafou geral”, mas o sangramento do Presidente, as ramiﬁcações do valerioduto, a conexão dos esquemas contemporâneos aos pecados pretéritos das
administrações locais do PT e a atuação desastrada
de um certo Severino renovaram os ingredientes da
trama. Até um homem, tido como da maior qualidade
moral, o Ministro Antonio Palocci, foi tragado ao centro do escândalo. Ainda é um mistério, mas a CPI dos
Bingos poderá fazer o retrato falado dos verdadeiros
executores de Celso Daniel. O caso do ex-Prefeito de
Santo André poderá conduzir muitos personagens da
crise ao cenário do Tribunal do Júri, daí o extraordinário
apego de alguns ao mandato parlamentar.
Srªs e Srs. Senadores, uma das grandes singularidades da crise mora no caráter misto dos acontecimentos. O PT conseguiu, em uma obra de estelionato
administrativo, a proeza de engrenar o nepotismo à
corrupção – um vale-tudo do berço à cozinha do Presidente. O caso do favorecimento ilegal da Telemar ao
ﬁlho do Presidente Lula é o primeiro exemplo. Fosse
outro pai, teria obrigado a devolução do benefício ilegal, pediria desculpas ao País e mandaria apurar as
responsabilidades. Lula preferiu permanecer como estava. Nada soube! Nada viu! Tampouco se interessou a
que ofício se dedicava ultimamente o irmão mais velho.
Ante a omissão do Presidente, Genival Lula da Silva,
o Vavá, decidiu que chegara a hora de ver qual era a
gleba que lhe caberia neste latifúndio. O bonachão exmetalúrgico descobriu as benemerências da atividade
lobista e foi à caça testar o potencial de cafajeste de
pornochanchada.
De paletó e gravata, montou escritório para intermediar inﬂuência em Brasília. Conforme declarou à
revista Veja, ainda não recebeu nada, mas tem certa
a chegada da caixinha. Do que realmente debocha o
Presidente Lula, quando deveria explicar ao Brasil os
negócios de família? Deveria elucidar, deﬁnitivamente,
como é que o “faz-tudo” para os Lula da Silva, o Sr.
Paulo Okamotto, pagou uma dívida do Presidente Lula
de R$29 mil com o PT. Como era muito amigo do ex-

Outubro de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ministro José Dirceu, deveria chamar o ex-auxiliar às
falas e repreendê-lo, por ter permitido que o seu ﬁlho,
José Carlos Becker de Oliveira, praticasse uma derrama
de irregularidades no Governo Federal para beneﬁciar
seu curral eleitoral. Com toda certeza, a população de
Cruzeiro do Oeste, no Paraná, deve estar esperando
uma explicação do Presidente Lula com especial atenção, pois foi vítima de fraude política.
Sr. Presidente, mesmo sem se dar conta da natureza da teologia, ontem Lula aproveitou a ocasião,
em Niterói, para redeﬁnir a consagração da Santíssima Trindade. Em tom de deboche, aﬁrmou que Deus
é brasileiro, metalúrgico e carioca, ou seja, Senador
Mão Santa, Lula tem pelo menos duas particularidades
do Altíssimo. No mesmo pronunciamento, valeu-se das
comparações extracampo das suas teorias de futebol
para acabar no terreno do Vodu. Para Lula, a Oposição lança urucubacas em seu Governo. O Presidente
deveria encomendar uma novena para setores oposicionistas. Se ainda tem palanque é porque as oposições avaliaram mal o momento de pedir impedimento
de Lula. O Presidente da República precisa diminuir
os excessos dominicais. Agora, toda segunda-feira,
especialmente após o jogo do Brasil, tem ladainha. O
bate-fundo da perseguição das elites tem motivação
de véspera. A Oposição faz o papel de ﬁscalizar o
Governo e tem a obrigação de veriﬁcar qualquer ato
suspeito patrocinado pelo PT.
Não vou ingressar no mérito, Sr. Presidente, da
transposição do rio São Francisco, pois são inúmeras
as lacunas do projeto. No entanto, considero altamente
inoportuno o início das obras, uma vez que o Governo Lula não tem autoridade, sequer moral, para executar um empreendimento dessa natureza. O Brasil
não suporta mais o acinte do elefante branco. Nesta
altura da crise, mesmo que o nosso querido Paulinho
da Viola não goste, é mal menor se o Presidente se
acabar como no pagode do Vavá. É preferível e mais
econômico para o País do que Lula tocar em frente o
delírio de faraó.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Obrigado a V. Exª, Senador Demóstenes Torres.
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno
Malta, que fala pela Liderança do PL, pelo tempo restante da sessão.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Estou inscrita também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Vamos prorrogar a sessão, posteriormente, para que
V. Exª possa falar, Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Tem a palavra V. Exª, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Valdir Raupp, nobre amigo; Senador Mão Santa,
grande companheiro; Senadora Heloísa Helena, ontem,
chegando ao aeroporto, um funcionário do aeroporto
se aproximou para me perguntar se V. Exª é candidata
à Presidência da República. Eu disse: “Não sei”. V. Exª
o é? Porque eu não soube responder.
A SRA. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Eu vou
ter o seu voto? Olhe só!
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Tem
todas as chances do mundo. Está qualiﬁcada.
A SRA. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – É sempre um problema me perguntar alguma coisa.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. Presidente, falo para o público de casa e para as pessoas
que me ouvem. Depois de um mês fora desta Casa,
volto à tribuna quando a Nação está, mais uma vez,
com um abacaxi na mão para decidir, em plebiscito, pelo
“sim” ou pelo “não” na questão do desarmamento.
Nesta semana, fui questionado pela minha ﬁlha
mais nova: “Tive informações, meu pai, de que o que
se vai gastar com esse plebiscito é muito maior do que
o que se gastou com as eleições há dois anos”. Disse
ela: “Eu estou indignada, porque votei, dei meu voto
a um político em que acreditei, para que ele decidisse por mim”. Quando se vota, dá-se uma procuração.
Dois anos depois, nós somos chamados para decidir
um assunto tão complexo como esse.
Na propaganda colocada na televisão, cada qual
usa e manobra as imagens como quer. Tenho visto
pessoas usarem a exceção para tentar fazer a regra.
A regra é a regra. A exceção é a exceção. A exceção
é pontual. Pega-se a exceção, discute-se a exceção, e,
se necessário, pode-se enquadrá-la dentro da regra.
Sr. Presidente, presidi a CPI do Narcotráﬁco. Não
tenho medo de dizer que presidi a maior CPI deste
País, a que mapeou o crime organizado e que revelou
o Estado bandido, criminoso, existente no Estado de
direito. A violência que estamos vivendo é uma exceção, Senador Mão Santa, do ponto de vista da segurança pública. Não é deixando a população armada
que vamos resolver essa questão.
Dizem: “Vamos tirar as armas do cidadão de bem
e deixar o bandido armado”. Em primeiro lugar, bandido não compra arma. A arma do bandido é tomada do
cidadão de bem, é proveniente de contrabando ou de
assalto. Perdeu-se tanto o limite, que bandidos invadem
o paiol da Aeronáutica e roubam granadas! Invadem
o paiol do Exército! Passaram dos limites! Invadem
delegacias, zombam dos delegados, algemam-nos,
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tomam as armas, soltam presos, arrombam as portas
com granadas! Estamos vivendo acima do limite. O
estado é de exceção.
Eu gostaria de ver, na televisão, cidadãos de
bem dando depoimentos de que suas armas salvaram suas vidas.
Existem alguns fatores que beneﬁciam o bandido, e o fator surpresa é o mais forte. Quando planeja
invadir uma empresa, uma casa, uma residência, o
sujeito o faz mesmo, com a cobertura de um carro na
rua, para avisar se a polícia virá ou não – há casos em
que a cobertura é dada pelo policial-bandido. O sujeito,
portando armamento pesado, entra com outros três
ou quatro na casa de uma família que está dormindo,
que está à mesa ou que está assistindo à televisão. A
família ﬁca atônita. Só o fato de o bandido perguntar
se a família tem arma em casa causa medo, pois se
pode imaginar que o bandido descobrirá onde a arma
está. O medo pode provocar um infarto em alguém e
matá-lo no mesmo momento, sem que tenha sido disparado um tiro.
A possibilidade de morrer é muito maior para
quem tem arma em casa. Estou falando daquela arma
que o ﬁlho pega no guarda-roupa ou na gaveta do pai e
leva para a escola e com a qual atira no colega. Estou
falando da arma do crime passional, em que o marido
assassina a mulher por causa de uma briga em casa ou
em que a mulher atira no marido, seja lá o que for.
Lembro-me, Senador Raupp – eu era menino
pobre, ﬁlho de Dona Dadá, uma faxineira do interior
da Bahia –, de que, na rua em que eu morava, havia
uma família muito rica, fazendeira. Lembro-me de que
eles tinham uma grande fazenda na Bahia e outra em
Goiás e de que o pai viajava muito. Eu tinha dois amigos: um se chamava Jorginho, e o outro, Mino. Mino
pegou a arma do pai. O irmão havia acordado, e ele,
brincando, disse-lhe: “Vou-te matar!”. O irmão, quando
viu a arma, gritou para a mãe: “Olha, ele está brincando
com a arma do papai aqui!”. O menino se apavorou,
a arma disparou, e, sem que ele tivesse mirado, o tiro
pegou no coração do irmão. Sabe o que aconteceu
com aquele irmão que atirou? Ficou louco. Ficou louco. Ficou louco. Ficou louco.
Lembro-me de dois amigos adultos: um se chamava Tonho Santana, e o outro, Melosa, um morenão
forte, cidadão de cor, meu grande amigo. Ele jogava
futebol pela seleção de Itapetinga, onde fui criado. Os
dois, na ﬂor da idade, mostravam uma arma um ao
outro, quando ela disparou na mão de Melosa, e o tiro
atingiu Tonho Santana, que caiu na rua. Ele morreu pedindo para o pessoal: “Não façam nada com ele, ele é
meu amigo! Foi um acidente! Foi um acidente! Ele é
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meu amigo! Pelo amor de Deus!”. Ele foi-se esvaindo,
esvaindo-se, e foi embora.
Estou falando desse tipo de coisa, do cidadão
que, por não olhar no retrovisor – isso acontece comigo, com qualquer pessoa , dá um esbarrão no carro
do outro ou até o empurra para o lado um pouquinho.
O outro ﬁca nervoso, fala palavrão, faz gesto obsceno, e ele, que está com a esposa do lado, grita e fala
palavrão também, está armado, tira a arma e atira. Ele
mata e, depois, ﬁca arrependido numa penitenciária,
com os ﬁlhos vivendo mal e a esposa passando constrangimento para visitá-lo na penitenciária.
É desse tipo de arma que estou falando. Não estou falando de AR-15, de granada, de arma de grosso
calibre, que entra por contrabando, por assalto.
Quem deve tratar de bandido é a Polícia. Essa é
outra discussão. Se o Estado não faz nada, vai ter de
fazer. A sociedade precisa-se mobilizar para obrigar o
Estado a agir. A sociedade não pode ﬁcar, de longe,
dizendo: “Ah, o Estado não faz”.
Quero saber quem fez justiça e a quem uma “arminha” defendeu.
Dizem: “O cidadão do campo não tem arma, vai
ﬁcar sem ela e, até que a Polícia chegue, já morreu”.
Esses dramas são a exceção, e o Estatuto do Desarmamento diz que o cidadão, se acreditar que precisa
da arma, deve procurar a Justiça, que avaliará se há
ou não necessidade dela.
Por exemplo, amanhã, pode-se entender que os
policiais aposentados precisam andar armados. Nesse caso, faz-se um movimento, discute-se e pode-se
concluir: “É verdade, precisam andar armados”. Isso
é pontual. Lei não é eterna, pode ser mudada, e o Estatuto do Desarmamento diz isso.
Estão fazendo uma propaganda enganosa. A
propaganda do “não” é muito mais bem elaborada
que a do “sim”.
Eu disse ao Senador Renan Calheiros que colocar artistas para falar – e digo isto com todo o respeito
que por eles tenho – não diz nada a ninguém, porque
os artistas moram em condomínio, com tudo fechado,
com câmera, com segurança. Eles estão meio sem
autoridade para falar do negócio.
Deveriam colocar uma mãe de família com a foto
do ﬁlho que morreu assassinado na porta da escola,
aos 14, 15 anos, pelo colega, que o matou com uma
arma calibre 38, que estava dentro de casa. É disto
que estamos falando, Senador Mão Santa, desse tipo
de crime praticado especialmente nos grandes centros
urbanos, nas periferias, com a arma pequena comprada por um cidadão bem-intencionado, que depois
a perde para um bandido.
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O meu empresário, Senador Valdir Raupp, na semana passada, dizia, ao me levar ao aeroporto: “Vou
votar Não”. Eu disse: “Muito bem! Não esqueço uma
frase do meu tio, Pastor Manoel Nascimento, dirigida
a mim, quando eu tinha 17 anos de idade: ‘Meu ﬁlho,
o homem é aquilo que ele decide ser’”.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Prorrogo a sessão por mais 20 minutos, a ﬁm de que
V. Exª conclua o seu pronunciamento, a Senadora Heloísa Helena proﬁra seu discurso e eu também fale um
pouco ao ﬁnal da sessão.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Eu disse a ele: “No mês passado, seu carro foi
roubado na porta de sua casa, não foi?” Ele estava
chegando com o ﬁlho e, quando desceu do carro, foi
rendido e implorou ao bandido: “Não, pelo amor de
Deus! Deixe meu ﬁlho fora. Minha criança só tem nove
anos”. O sujeito ordenou-lhe: “Não, leva tudo, leva tudo!
Entra, vagabundo. Entra, vagabundo”. Ele, então, foi
obrigado a entrar no carro. O homem perguntou-lhe:
“Tem arma aí?” “Não, não, não”. “Tem dinheiro?” “Não”.
Ele me disse que, bem devagar, pegou o dinheiro que
estava no bolso e o colocou nas costas. E o cara advertiu-o: “Se você estiver com dinheiro na hora em
que eu for revistar você, eu mato você”. E ele começou a morrer ali. Eu disse a ele: “Se você estivesse
armado, por amor a seu ﬁlho, quando ele o abordou e
você sentiu que era um assalto, provavelmente, teria
trocado tiros com ele e tanto você quanto seu ﬁlho teriam morrido. Mas, se você tremesse na base, porque
normalmente o cara se arvora, dizendo que tem uma
arma na cintura, mas, quando se aproxima o bandido
com uma arma de baixo calibre, dá uma alegria nas
pernas e ele tem medo até de dizer que está armado.
E se você estivesse armado?” Ele falou que o bandido
o teria matado. “Então, vote Não. Vote Não!”
É disso que estamos falando. Precisamos fazer
uma discussão, o Estado precisa cumprir o papel que
é dele. Claro que temos que fazer. É o Estado que tem
de cumprir mesmo este papel: desarmar bandido.
Acho que essa PPP tinha de servir, Senador
Raupp, para trazer as grandes empresas para construir
presídio de segurança máxima, onde o sujeito teria de
trabalhar para se manter, para ressarcir a família da
vítima, pagar o que o Estado gasta com ele, mas um
presídio onde o cara tivesse a possibilidade de estudar, de pagar a pena com dignidade. Mas essa é uma
outra discussão a ser feita.
Quero encerrar, porque o meu tempo já está se
encerrando e ainda há dois oradores, Sr. Presidente,
dizendo que por duas vezes assisti ao ﬁlme “Os Dois
Filhos de Francisco”. Sou amigo particular de Zezé Di
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Camargo e do irmão. Tive o prazer de tê-los em meu
último CD. Ter uma ﬁgura como Zezé Di Camargo num
CD gravado ao vivo, cantando uma música maravilhosa composta por Samuel e Daniel, dois meninos aqui
de Goiânia, que nós gravamos juntos. Somos grandes
amigos.
“Os Dois Filhos de Francisco” é a história de milhões de brasileiros, anônimos que vão ao cinema e
choram, porque é como se estivessem vendo a própria
história. E muitas lições existem ali, sobre as quais
quero falar na próxima semana: a de um pai – hoje
em que se comemora o Dia do Professor –, analfabeto funcional, que sentiu a necessidade de os ﬁlhos
aprenderem a ler e a escrever. Foi atrás do prefeito e
disse que ouviu no rádio que a lei diz que o prefeito
tem que dar a escola. E o prefeito foi lá e fez a escola
na sala da casa dele, na roça, para os ﬁlhos estudarem. As carteiras, ele mesmo fez, para que Zezé e os
irmãos aprendessem a ler e a escrever.
A melhor homenagem que se pode fazer hoje,
no Dia do Professor – e esse ﬁlme, que foi indicado
ao Oscar, é a história de cada um de nós. Sou ﬁlho
de uma faxineira, é a minha própria história –, é lembrar o pai do Zezé, quando foi procurar a autoridade
máxima do seu Município, o prefeito, para exigir dele
escola para os ﬁlhos.
A Lei nº 6.368 tem mais de 35 anos, Senador Valdir Raupp, institui o estudo sobre drogas nas escolas
brasileiras – a historicidade, a moralidade e os malefícios físicos, psicológicos, morais e familiares daquilo
que a droga faz – e até hoje não foi disciplinada. É a
informação que forma o homem; a falta de informação
produz deformidade. Por isso, temos uma sociedade
deformada, por falta de informação. Chamo a atenção
do Poder Público, do Governo Lula, do Ministro da
Educação, pois vivemos um problema avassalador de
drogas nas escolas.
Se os meninos fossem informados nas escolas
há 35 anos – hoje, eles já são pais e alguns até avós –,
quem sabe teríamos uma geração diferente por conta
da informação. Então, no Dia do Professor, uso a ﬁgura de Francisco, homenageando-o, e daquela que me
ensinou a escrever meu nome e as primeiras letras, e
chamo a atenção do Governo: as famílias choram por
conta do ﬂagelo das drogas. É preciso rapidamente,
Senadora Heloísa Helena, instituir a Lei nº 6.368, que
estabelece estudo sobre drogas, Senador Mão Santa,
para formar o indivíduo e não termos, daqui a mais 15
anos, uma sociedade deformada como temos hoje, do
ponto de vista do uso e do consumo das drogas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela benevolência.
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra à nobre Senadora Heloísa
Helena.
V. Exª dispõe, regimentalmente, de até 20 minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da mesma
forma que o Senador Magno Malta, eu gostaria de ter
participado da sessão especial promovida hoje. Mas,
na hora em que fui chegando, o Presidente do Senado
já estava encerrando a sessão e não tive oportunidade
de fazer uma humilde homenagem às professoras e
às crianças, pois a sessão era destinada a isso. Claro
que foi uma homenagem que eu estava acompanhando, apesar de estar, ao mesmo tempo, discutindo a
ação direta de inconstitucionalidade, sobre a qual vou
tratar também, em relação ao sétimo leilão de petróleo. Acompanhei vários pronunciamentos aqui, entre
os quais o do Senador Romeu Tuma, absolutamente
emocionado com a questão dos professores e das
crianças. Da mesma forma, os pronunciamentos dos
Senadores Mão Santa, Magno Malta e o de V. Exª,
Senador Valdir Raupp.
Todos temos, em nossa memória, pessoas muito
especiais, especialmente professores, e mesmo as nossas mães, que, muitas vezes, sem ter a compreensão,
o acesso ao conhecimento – às vezes, só assinam o
nome –, mesmo assim sonham de uma forma absolutamente maravilhosa para que suas crianças tenham
acesso ao conhecimento que elas não conseguiram
ter. Professoras foram presenças marcantes em nossas
vidas. Lembro, como hoje, eu bem pequenininha – quer
dizer, pequenininha eu sempre fui, muito pequena –,
ainda criança, lá na Catedral de Palmeira dos Índios,
lendo o meu primeiro pronunciamento sobre o Dia das
Mães, que tinha sido construído pela minha professora de português, Dona Petrúcia, que o fez para que
eu lesse em homenagem às mães. Ou Dona Salete,
também em Palmeira dos Índios, ou as Irmãs holandesas. Pessoas que foram essenciais na minha vida,
professoras maravilhosas.
Claro que eu também vivenciei a experiência da
discriminação, do acolhimento diferenciado, mas muitas
professoras e professores maravilhosos passaram pela
minha vida e foram essenciais para que eu estivesse
também aqui hoje. Como disse, anteontem, o Senador
Mão Santa, talvez, sem o acesso ao conhecimento,
o destino de muitas meninas que nascem como eu
talvez fosse o quartinho de empregada ou vender o
corpo por um prato de comida. E, hoje, estamos aqui,
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representando o povo de bem e de paz da minha querida Alagoas e do meu Brasil.
Algo que me marca profundamente quando vejo
as palavras é que elas tanto servem para esclarecer,
tanto servem para o exercício do aprendizado, que é
ensinar e aprender, quanto servem para enganar. É
uma coisa impressionante como este templo – com
todo respeito aos outros templos –, dos rituais cínicos, dissimulados, rituais esnobes e soﬁsticados, este
templo dos tapetes azuis do Senado e dos tapetes
verdes da Câmara foi o que, objetivamente, Senador
Mão Santa, retirou direitos conquistados pela luta, pelo
trabalho, pelas lágrimas e pelo suor dos professores
e das professoras.
Olha que coisa impressionante! Hoje fazíamos
uma sessão especial. Hoje nós comemoramos, pelos
nossos pronunciamentos, o Dia das Crianças, que é
amanhã, junto com Nossa Senhora Aparecida, e o
Dia dos Professores, dia 15, na Casa que deveria representar os interesses do povo, a mesma Casa que
retirou direitos conquistados pelas trabalhadoras e
pelos trabalhadores da educação na Reforma da Previdência, que impôs às professoras e aos professores
da rede privada trabalhar mais dez anos, ou ter uma
perda de até 35% de sua aposentadoria, e os da rede
pública foram obrigados a trabalhar mais oito anos ou
ter uma perda de 35% de sua aposentadoria, e que
sequer foram beneﬁciados pela compensação na regra
de transição da PEC Paralela.
Do mesmo jeito, as crianças brasileiras e os professores brasileiros também estão esmagados pelo Projeto do Fundeb, que foi uma luta histórica de todos nós
que defendemos a Educação Básica, que defendemos
mecanismos para a Educação Infantil, para o Ensino
Fundamental, para o Ensino Proﬁssionalizante, para
o Ensino Médio, para a educação de jovens e adultos.
A proposta do Fundeb, mandada pelo Governo deixou
de fora as crianças na faixa etária de maior risco, justamente as crianças de zero a três anos.
Então, estamos falando pelas crianças, e o Governo encaminha um projeto que exclui as crianças de
zero a três anos. E sabe V. Exª da guerra que alguns
da base de bajulação do Governo promoveram aqui,
inclusive para impedir a aprovação da minha proposta de emenda constitucional que tratava da educação
infantil.
É por isso que além da DRU – imagine o signiﬁcado para as mulheres e crianças! – esta Casa permitiu
que fosse renovada por mais quatro anos a infâmia,
criada no Governo Fernando Henrique, de saquear
oﬁcialmente da saúde, da assistência e seguridade
social 20% para encher a pança dos banqueiros, re-
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tirando 20% da seguridade social para jogar na lama
da especulação.
E o Governo Lula – votamos contra quando éramos da Oposição...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora Heloísa Helena, V. Exª me concede um aparte?
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Concederei o aparte em alguns segundos, Senador Mão
Santa. Então, condenávamos com veemência o que
era feito no Governo Fernando Henrique: por quatro
anos, permitiu-se ao Governo saquear, roubar 20% da
Seguridade Social e, portanto, da Saúde, da Assistência
Social e da Previdência Pública, para jogar recursos
no superávit e fazer a alegria dos banqueiros nacionais e internacionais. Aí o Governo Lula reeditou, por
mais quatro anos, para também continuar saqueando
os cofres da Seguridade Social.
É por isso que o povo odeia político, Senador
Magno Malta e Senador Mão Santa, porque a generalização acaba sendo perversa, toca em todos nós,
os do bem e os que estão a serviço da conspiração
contra a humanidade e que se predispõem a ser parte das gangues partidárias ou a enriquecer metendo
a mão no dinheiro público. E a generalização se torna
perversa, porque não há como identiﬁcar, no uso das
palavras, se existe coerência ou abismo entre o que
as pessoas falam e o que as pessoas fazem.
Tanto havia as pessoas que falavam verdadeiramente, inclusive na época do debate da reforma da
Previdência, da Desvinculação de Receita da União,
dos debates sobre a educação infantil, como havia os
outros também, que, com o mesmo cinismo e a dissimulação, se apresentavam comprometidos com as
trabalhadoras e os trabalhadores da Educação, com
as professorinhas e professorzinhos e as criancinhas
e quando aqui estavam votando votaram contra essas pessoas.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Magno
Malta, V. Exª perguntou por que eu não dei um aparte
no discurso. Quero dizer e vou dar agora para V. Exª
e para a grande Senadora Heloisa Helena. Primeiro,
ﬁco com a sua ﬁlha: isso aí é a maior palhaçada, a
maior enganação...
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Com
todo o respeito aos palhaços.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – ... esse referendo. Mas, atentai bem – é difícil tentar enriquecer
um discurso, Senadora Heloisa Helena, porque V. Exª
é brilhante. Mas, atentai bem, ouviu Senador Magno
Malta? Estou com a ﬁlha de V. Exª, mais pura do que
todos os Senadores e os Deputados juntos. Atentai
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bem! E do que a Justiça. Está tudo podre: Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. Doentes.
Doença crônica. Feio mesmo! Atentai bem o mal – o
mal nunca vem só. Quando sai lá do STF, aqui pega
um fraco Presidente da Câmara e mete uma Medida
Provisória avalizada, idealizada, e garante para o próximo ano um salário de R$27 mil. Atentai para a gravidade! Senadora Heloísa Helena, todas as inteligências
do País hoje, com esse sistema, o Poder Judiciário
ganhando R$27 mil, amarrado para o ano, vai querer
entrar na carreira jurídica. Delegado, Desembargador,
Promotor. Ninguém vai querer ser professor. Estão aí,
Senadora Heloísa Helena, as bravas professoras e os
professores mendigando uma audiência com o Ministro
da Educação que ninguém conhece. E, atentai bem,
Senador Magno Malta, na vergonha: o salário deles,
se entrar pela porta estreita do concurso, e não pela
escancarada da sem-vergonhice, varia de R$700,00 a
R$1.300,00, para os intitulados, pós-graduados. Atentai bem, Senadora Heloísa Helena, há professoras no
nosso Brasil que ganham R$270,00. Isso quer dizer
que o salário do Judiciário é cem vezes maior do que
o da professora. Ninguém vai querer. Este País não
vai ter professor, pesquisador, médico. Quem fez isso
foram as medidas provisórias de Lula e Severino, amedrontado pelo monstro do STF.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Permite-me V. Exª, Sr. Presidente, mais alguns minutos?
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Senadora Heloísa Helena, ﬁque à vontade.
Concedo mais cinco minutos a V. Exª. Depois acrescentarei mais cinco ao do Senador Valdir Raupp.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Não,
V. Exª pode acrescentar mais dez ao do Senador Valdir Raupp, pois estamos aqui mesmo, os quatro, para
trabalhar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – É porque os Presidentes que se sentam aqui
são tão benevolentes comigo que eu penso que a riqueza de um pronunciamento como esse que o Senador
Valdir Raupp vai trazer, o País quer ouvir.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Acredito também nisso. Aliás, um dia, espero que ainda
haja uma conspiração tecnológica para quebrar essa
maquininha aí. Agradeço a V. Exª, de coração, meu
querido Senador Magno Malta, e ao Senador Valdir
Raupp – estou ﬁnalizando mesmo para que V. Exª
possa falar.
Só para complementar mesmo. Eu iria falar hoje
sobre uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, com
que entramos no Supremo Tribunal Federal, relacionada
aos leilões de áreas para exploração de petróleo, mas
deixarei para fazer isso depois. É um ato de entreguis-
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mo, de desrespeito à soberania nacional inimaginável, que inicia na próxima segunda-feira. Esperamos
que o povo brasileiro possa fazer uma contestação,
um protesto, no Rio de Janeiro, para impedir o leilão
de áreas para exploração de petróleo, especialmente
pelas grandes corporações internacionais, que acabam viabilizando o interesse dos Estados Unidos e de
outros países que vivenciam esse tipo de civilização
absolutamente insustentável em relação à geração
de energia.
Eu não poderia deixar de registrar a minha homenagem. Sei que a história, por mais que seja contada
pelos vencedores – e nós somos parte da história dos
vencidos –, claro que quando alguém diz isso, a gente
diz: somos os vencidos por enquanto; claro que fazemos
parte da história dos vencidos e sabemos também que
a história nada mais signiﬁca que palavras escritas por
mulheres e homens aqui no solo do tempo.
E sabemos também o quanto essas palavras podem tocar mentes e corações espalhados pelo Brasil,
porque existem palavras que, por meio das professoras e professores, palavras semeadas para sempre no
ventre do mundo e em nossas cabeças e corações,
palavras que souberam caminhar de forma livre, sem
se deixar acorrentar, palavras que são semeadas em
silêncio e que acabam ﬂorescendo aos gritos, aos berros mais belos e revolucionários dos que não se deixam domesticar nem silenciar. E essas palavras, que
são palavras peregrinas, andarilhas, caminhantes, vão
ocupando mentes e corações quando verbalizadas,
ou pela palavra ou pelos gestos, pela linguagem dos
surdos-mudos, em relação a tantas crianças e jovens
espalhados pelo Brasil.
No entanto, do mesmo jeito que existem as palavras sinceras e, portanto, belas, não apenas pela
articulação gramatical, mas por expressarem a sinceridade, há também as palavras traiçoeiras, ﬁngidas,
aparentemente doces, mas mentirosas, que formam
uma verdadeira montanha para ocultar a verdade.
Então, que possamos, de fato, fazer com que o
Senado, a Câmara, o Congresso Nacional assuma um
compromisso com as crianças e com as trabalhadoras
e os trabalhadores da educação, sejam da educação
pública, sejam da educação privada.
O que não é possível é que a demagogia em relação às professoras e aos professores seja de tal forma,
Senador Magno Malta, como aquela reforma da Previdência aqui aprovada. Imaginem o signiﬁcado disso
para uma pobre professora que agüenta 50 meninos
de manhã e 50 meninos à tarde, que às vezes chega
tão desesperada em casa que já não tem a paciência de ensinar a lição ao seu ﬁlhinho, à sua ﬁlhinha. A
mentira foi repetida tantas vezes pelos aprendizes de
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Goebbels, o publicitário de estimação de Hitler, que
as professoras não sabiam que seriam atingidas e,
quando chegaram à seção de recursos humanos de
uma pequena prefeitura espalhada pelo Brasil, foram
comunicadas de que já não poderiam aposentar-se
na semana seguinte, apesar da contagem regressiva
que estavam fazendo, porque já não agüentavam a
sala de aula em condições absolutamente indevidas
de trabalho. E foram comunicadas – porque o Governo
e os iluminados do Congresso Nacional aprovaram a
reforma da Previdência – de que seriam obrigadas a
mais oito anos de serviço ou a terem uma perda de até
35% da sua aposentadoria, mesmo ganhando salário
mínimo nas prefeituras pelo Brasil, sem falar naquilo
que o Senador Mão Santa...
(Interrupção do som.)
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – ...reivindicou, assim como tantos outros Parlamentares
ﬁzeram.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Vou conceder mais dois minutos a V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – O
Governo não estabelece mecanismos para a Educação Básica ou Ensino Fundamental ou Educação Infantil; como é que, no ano 2005, estamos falando em
creche? No ano 2005, estamos falando em Educação
Infantil. A educação infantil que não é dada, Senador
Magno Malta, e V. Exª sabe, porque quem está sendo utilizado hoje como olheiro do narcotráﬁco são os
pequenininhos, são os menorezinhos. Aquele bem
pequenininho que se esconde em qualquer brecha,
em qualquer lugar para ser olheiro do narcotráﬁco. E
é pago com o quê? Com um sanduíche de mortadela
ou com a iniciação no crack, para, pela dependência,
virar olheiro do narcotráﬁco ao longo da sua vida.
Aí o Governo joga 40% da riqueza nacional para
encher a pança dos banqueiros e para viabilizar os
interesses dos gigolôs do Fundo Monetário Internacional. E ainda querem que tenhamos paciência em
relação à menininha que, em vez de estar na escola,
está vendendo o corpo por um prato de comida, e à
criança que, em vez de estar na creche ou na sala de
aula, virou olheiro do narcotráﬁco para servir a esse
sistema de violência e de marginalidade como último
refúgio.
Portanto, aqui a minha homenagem, até porque
sou professora. Estou como Senadora, provisoriamente, pela bondade e generosidade do povo de Alagoas.
Mas tenho muita tranqüilidade, Senador Magno Malta,
pelos votos que aqui dei, pelas lutas que enfrentei, pelas
marcas que ﬁcaram na minha alma, no meu coração
e no meu corpo, inclusive enfrentando a cúpula pala-
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ciana e o Governo, aquele que ajudei a eleger. Tenho
a consciência tranqüila de que, quando eu chegar em
sala de aula, para voltar a comer giz como professora,
serei recebida com beijinhos, muitas ﬂores e bolo de
chocolate pela Universidade Federal de Alagoas, que,
aliás em greve, não consegue sequer uma audiência
para estabelecer as novas discussões.
Então, é a demagogia do incentivo à universidade que trata da pesquisa, do ensino e da extensão; a
demagogia em relação ao Ensino Fundamental proﬁssionalizante, educação de jovens e adultos, Ensino
Médio, Ensino Fundamental e Educação Infantil, e o
abismo gigantesco do discurso e da realidade objetiva
que se conﬁgura no Orçamento. É no Orçamento que
se conﬁgura o compromisso ou não com a educação
pública gratuita e de qualidade, especialmente para
os ﬁlhos da pobreza, porque esses precisam do setor
público funcionando, com a competência necessária,
com o rigor técnico necessário, com as condições objetivas de salário, igualmente necessárias.
Por isso, só fazemos a homenagem às professoras, aos professores e às crianças brasileiras com a
nossa luta cotidiana, e não com a expressão ﬁngida,
cínica e mentirosa das palavras.
Durante o discurso da Sra. Heloísa Helena, o Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Agradeço à brilhante e empolgante Senadora
Heloísa Helena, candidata do P-Sol à Presidência da
República ou ao Governo de Alagoas.
Concedo a palavra ao eminente Senador Valdir
Raupp, para usar o tempo de acordo com a necessidade do seu pronunciamento.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado
pela generosidade, nobre Presidente Magno Malta.
Neste dia em que se avizinha a comemoração,
em todo o Brasil, do Dia da Criança e, logo em seguida, no próximo dia 15, do Dia do Professor, presto
homenagem, primeiramente, às crianças e aos professores do meu Estado, que podem ser representados
pela prefeita reeleita do meu Partido, o PMDB, Prefeita
Sueli Aragão, do Município de Cacoal, presente nesta
sessão. Gostaria também de homenageá-la, ela que
é administradora de empresas, mas professora por
formação. Portanto, nossa homenagem aos professores e professoras, bem como às crianças de Cacoal
e de Rondônia.
Agradeço também a presença do Prefeito Hélio Machado de Assis, da cidade de Costa Marques,
no meu Estado também; S. Exª é prefeito do PMDB
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já pelo segundo mandato. Nossos agradecimentos
também ao Vereador Amauri, também da cidade de
Costa Marques.
Na pessoa da Deputada Federal Marinha Raupp, minha esposa, professora também, que está aqui
presente, na pessoa da Senadora Heloísa Helena,
quero homenagear todas as professoras e professores do Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ser professor ainda é apenas uma função técnica, ser educador vai além. A escola que trabalha voltada para o
conteúdo, onde cada professor pensa que sua obrigação maior é “dar o programa”, precisa reestudar a
sua função. Temos de nos convencer de que a base
do compromisso educacional é o “objetivo”, e não a
“matéria”, pois não basta a escola sem um simples
difusor do conhecimentos. Ensinar a ler, a contar, a
conhecer a geograﬁa, a história, as ciências é sem
dúvida tarefa meritória. Mas a vida moderna exige da
escola muito mais: ela tem de levar o aluno a pensar,
a contextualizar, a analisar comparativamente, a quebrar preconceitos, a buscar soluções gradativas para
problemas que afetam a sua comunidade.
Enﬁm, a escola tem também a nobre função de
formar cidadãos, e, para isso, é necessário transformar
o pessoal docente de instrutores em educadores. Mas
essa é uma proposta repetida inúmeras vezes em cursos e palestras a que eventualmente assistimos.
O importante é como conseguir isso.
A escola e o professor, em particular, têm uma
responsabilidade extraordinária na formação do adolescente, no aperfeiçoamento da pessoa como ser
integral. Esse aperfeiçoamento deve embasar-se em
uma ﬁlosoﬁa de vida indispensável à formação do ser
humano. É o homem em condições de zelar pela sua
dignidade individual perante a coletividade; é o ser ajustado à família, à comunidade de vivência, ao trabalho,
às instituições, ao respeito aos demais indivíduos; é a
pessoa cultivada para servir ao próximo, sem preconceitos de qualquer natureza, visando ao aprimoramento
individual, coletivo, universal, etc.
Segundo o Professor Eustáquio Lagoeiro Castello
Branco, os parágrafos acima mostram, em resumo,
quais seriam os objetivos da educação ou as ﬁnalidades legais da educação contidas nos documentos oﬁciais. Mas a realidade do texto legal não corresponde
à realidade das nossas escolas. Uma análise, por mais
superﬁcial que seja, não pode fugir a uma constatação
de imediato: o professor e as escolas, de modo geral,
ainda não colocaram o aluno no centro de seus interesses, procurando, de forma compatível com aquelas
ﬁnalidades, atender às verdadeiras necessidades da
adolescência e do ser humano.
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Nossas escolas oscilam entre dois campos gravitacionais (e os professores devem, ou é aconselhável,
seguir essa orientação): o conteúdo e o documento.
Umas vivem em função do conteúdo: é necessário “dar
a matéria”, “cumprir o programa”, mesmo que os alunos
não os acompanhem. Nessas, os índices de reprovação são elevados, o que se constitui motivo de glória
e de qualiﬁcação do estabelecimento. Outras, talvez a
maioria, vivem em função do documento. É preciso ter
documentos para arquivar ou apresentar à inspeção.
A realidade e o valor do que consta no documento é
de segunda importância. Cumpridos os dias letivos, o
número de disciplinas de cada série, provas realizadas,
certidões anotadas, pagamentos em dia, tudo foi perfeito. Para o aluno, essa escola dá uma lição imediata:
a questão é estar documentado e, para ele, documento
é “nota de aprovação”. Tudo então se resume na campanha para obtenção da nota de aprovação – isso com
aplausos docente, familiar e social.
Algumas escolas “inovam inteligentemente”, chamando a nota de “conceito”. Há até as que inventaram
um processo de tirar média de conceitos! E o pior: para
se chegar a essas “brilhantes” conclusões, vêm aí “reuniões pedagógicas” eivadas de “nobres”, “brilhantes”
e “maravilhosas” opiniões e conclusões, verdadeiras
pérolas da intelectualidade pedagógica.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é necessária uma mobilização ou conscientização do docente para o seu papel de educador e não de instrutor
de conteúdo. É necessário que reﬂitam sua vivência
para que possam atender às reais necessidades de
sua clientela, ou seja, da criança, do jovem, do adolescente. Quais seriam essas necessidades? Seriam
elas hoje idênticas às de gerações passadas? Podemos apontar algumas.
A aceitação social: os adolescentes precisam encontrar maior aceitação social, têm permanente preocupação de evitar as acusações dos maiores. Até que
ponto são eles os responsáveis pelos fatos em que se
envolvem? O pertencer a um grupo, fazer parte de um
grupo, é uma necessidade imperiosa, mas como ser
aceito pelo grupo? As atividades escolares precisam
cuidar atentamente disto: preparar o aluno para que
ele saída escolher e participar ativa e construtivamente
de seus grupos de trabalho e de lazer.
A afeição: os adolescentes, na instabilidade biopsicológica que os caracteriza, necessitam freqüentemente de afeição. O tratamento distante e padronizado
provoca acúmulo de descontentamento e juízos deformados. Tal fato ocorre na família também, provocando
demonstrações aparentemente ridículas de adolescentes que procuram mostrar o oposto, isto é, que são
auto-suﬁcientes e não precisam da simpatia e amizade
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de parentes e professores. A escola, dentro daquelas
ﬁnalidades, não pode alhear-se ao problema.
A responsabilidade: os adolescentes gostam de
assumir responsabilidades e de serem considerados
responsáveis. A escola que dá “matéria” e “notas” para
cada classe não toma conhecimento de cada aluno.
Mesmo quando exige uma responsabilidade dos alunos, não se apresenta de forma compatível com a
necessidade dos adolescentes; é responsabilidade
imposta, não aceita.
Outras necessidades poderão ser facilmente levantadas por uma escola que tenha o espírito de pesquisa. Associando as ﬁnalidades da educação com o
atendimento das necessidades da adolescência por
meio do emprego de disciplinas e práticas educativas
no seu exato sentido, as escolas têm elementos para
realizar excelente ação educativa.
Segundo Rubem Alves, os educadores são como
as velhas árvores. Possuem uma face, um nome, uma
“estória” a ser contada. Habitam um mundo em que o
que vale é a relação que os ligam aos alunos, sendo
que cada aluno é uma entidade sui generis, portador de um nome, também de uma “estória”, sofrendo
tristezas e alimentando esperanças. E a educação é
algo para acontecer nesse espaço invisível e denso,
que se estabelece a dois.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Valdir
Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pois não,
nobre Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Desde a manhã,
esta Casa homenageia os educadores e as crianças.
Sem dúvida alguma, o seu pronunciamento é o mais
profundo. Acho que deve ser convertido em livro. Sendo
assim, eu queria – não é uma inspiração minha – que
V. Exª aproveitasse algo para o que pode se tornar um
dos mais profundos livros sobre educação. Segundo
Albert Einstein, em seu livro Escritos da Maturidade,
educação é o que ﬁca quando esquecemos tudo aquilo
que aprendemos na escola; é a disciplina, a capacidade
de decidir entre o bem e o mal, o pensar, o raciocinar,
o pesquisar, o saber estudar. E, para enriquecer sua
obra, uma mensagem lá do Piauí. Na ditadura Vargas,
um médico foi nomeado interventor do Estado e, por
dez anos, dez meses e seis dias, ele dirigiu o Piauí.
Trata-se de médico pneumologista famoso: Leônidas
de Castro Melo. Famoso administrador, chegou ao Senado da República e era professor. No seu livro, ele
disse que, de tudo o que ele foi, o mais importante,
o que ele gostava de ser, era professor. Essa é uma
homenagem de Leônidas Melo, quem mais tempo governou o Estado do Piauí.
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito
obrigado, nobre Senador Mão Santa. Incorporo o seu
aparte ao meu pronunciamento. Quem sabe, um dia,
poderemos, juntos, escrever esse livro?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além de
homenagear os nobres professores/educadores brasileiros, não posso deixar de lembrar o Dia das Crianças, que comemoraremos amanhã. Elas são o símbolo
dos sonhos e da esperança deste Brasil imenso. É nas
nossas crianças que depositamos todas as nossas
esperanças.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Agradeço ao Senador Valdir Raupp.
Jesus disse que “aquele que não se tornar como
criança não poderá entrar vir no reino de Deus” e
“deixai-as vir, pois, porque delas é o reino de Deus”
– quem sabe pela falta de maldade, de malícia e pela
capacidade de perdão.
Fica essa lição do Dia das Crianças.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL –
ES) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.131, DE 2005
Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para
participar, na qualidade de observador parlamentar, da
Assembléia Geral das Nações Unidas, que se realiza
anualmente em Nova Iorque, requeiro, nos termos do
inciso II, a, do art. 40 do Regimento Interno do Senado
Federal, seja concedida licença para desempenhar a
referida missão de 20 a 31 de outubro de 2005.
Comunico, por oportuno, que estarei ausente do
País no período de 20 a 31 de outubro de 2005.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005. – Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – O requerimento que acaba de ser lido será
apreciado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – A Presidência comunica ao Plenário que se
encontram abertas as inscrições para a comemoração
do Dia do Aviador e do Dia da Força Aérea Brasileira, a
se realizar na Hora do Expediente da sessão do dia 20
próximo, nos termos do Requerimento nº 979, de 2005,
do Senador Aelton Freitas e outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Concedo a palavra, por cinco minutos, à ilustre
Deputada pelo Pará, digo, Senadora Ana Júlia Carepa.
S. Exª já foi Deputada, assim como eu.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
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ra.) – Obrigada, Sr. Presidente, Senador Magno Malta.
É uma honra para nós termos sido Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Fomos Vereadores também.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA)
– Fomos Vereadores. Qualquer função pública por meio
da qual o povo nós dá o desaﬁo de representá-lo é um
orgulho imenso para todos nós.
Só tenho a agradecer ao povo do meu Estado
por ter-me proporcionado esses mandatos, por ter-me
concedido a oportunidade de defendê-lo, seja como
Vereadora, seja como Vice-Prefeita, seja como Deputada Federal ou como Senadora.
Eu estava em reunião da nossa Bancada em que
discutíamos o Orçamento, as emendas, as necessidades do nosso Estado, e não poderia deixar de vir
a este plenário ressaltar as homenagens hoje feitas
nesta Casa tanto às crianças brasileiras quanto aos
professores, cujas datas comemorativas são dias 12 e
15 do corrente, respectivamente. Lembro especialmente
a importância dos avanços que já tivemos em relação
aos direitos das crianças, mas há ainda o desaﬁo de
termos de fazer valer esses direitos.
O futuro a gente não constrói amanhã; o futuro a
gente faz aqui e agora. Portanto, investir em educação,
valorizando os educadores, todos aqueles que trabalham com educação, não apenas os professores, é
investir também nas crianças e na juventude.
Solicito à Mesa que considere como lido o meu
pronunciamento em que faço referência ao Estatuto da
Criança e do Adolescente, à importância da educação
e à importância do educador, que precisa ser valorizado
em cada Estado brasileiro, em cada Município.
Eu não poderia deixar de fazer esse registro,
solidarizando-me com todos os professores, inclusive
com a luta deles em nível federal, estadual e municipal, como também com todos aqueles – e aí me incluo
– que lutam para que nossas crianças e nossos adolescentes possam ter futuro. E futuro, como eu disse,
não se faz amanhã; futuro se faz agora.
Se não garantirmos esses direitos, aplicando
recursos efetivos na educação e na formação proﬁssional, para que nossas crianças saiam das ruas, não
conseguiremos construir um outro Brasil.
Portanto, Sr. Presidente, agradeço-lhe esta oportunidade, pois, como mãe, jamais eu poderia deixar de
fazer esse registro e de cobrar dos Governos federal,
estaduais e municipais mais atenção às crianças, aos
adolescentes e aos educadores do nosso Brasil.
SEQUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA
SRA. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – V. Exª será atendida na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Os Srs. Senadores Pedro Simon, Leonel Pavan, Flexa Ribeiro, Augusto Botelho e A SRA. Senadora Lúcia Vânia enviaram discursos à Mesa, que
serão 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. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho hoje, aqui, tratar de um tema da
maior importância. Reﬁro-me ao grave problema da
falta de moradia. Diversas políticas habitacionais, até
aqui praticadas, não foram capazes de apresentar os
resultados esperados.
Até mesmo um Ministério das Cidades foi criado
com o objetivo de deﬁnir novas alternativas de combate às desigualdades sociais nas grandes e médias
cidades brasileiras.
Apesar disso, o velho sonho da casa própria continua cada vez mais distante para as camadas mais
pobres de nossa população.
Segundo publicação do Ministério das Cidades,
sob o título Déﬁcit Habitacional no Brasil – Municípios Selecionados e Microrregiões Geográﬁcas,
lançada em dezembro passado, o País convive com um
déﬁcit quantitativo total de 7,2 milhões de moradias.
Antes da divulgação desse dado, trabalhava-se
com a necessidade de construção de 6,65 milhões
de unidades. O novo número identiﬁca 5 milhões 470
mil habitações nas áreas urbanas e 1 milhão 752 mil
nas áreas rurais.
Quanto ao déﬁcit qualitativo, ou seja, casas em
precárias condições de habitabilidade, a própria Secretária-Executiva do Ministério das Cidades, Doutora
Ermínia Maricato, em recente entrevista, estipula estoque superior a 12 milhões de unidades.
Mais de 3 milhões de famílias vivem em condições de coabitação, com mais de uma família na
mesma moradia.
Em habitações rústicas, produzidas com materiais de baixa qualidade e durabilidade, vivem cerca
de 1,8 milhão de pessoas.
Em domicílios improvisados, grotas, tendas, grutas ou simples buracos, moram cerca de 200 mil brasileiros.
O pior de tudo é que o próprio Governo projeta
que o déﬁcit será de 12,4 milhões de unidades em 2023,
sinal de que as medidas que estão sendo anunciadas
pela equipe do Presidente Lula, mesmo que cumpridas, surtirão pouco efeito.
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O próprio Governo reconhece que é difícil reverter a situação nos próximos 20 anos. Adianta que, a
partir de agora, seriam necessários investimentos anuais da ordem de 12,4 bilhões de reais para enfrentar
o problema com programas, que, na verdade, ainda
estão em estágio de discussão nos Ministérios e no
Congresso Nacional.
Levantamento recente, realizado pelo pesquisador Luiz César Queiroz Ribeiro, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), revela que 97,2%
do déﬁcit habitacional brasileiro está concentrado nas
famílias com renda de até cinco salários mínimos, ou
seja, 1.300 reais.
Trata-se de pessoas que estão absolutamente
fora das linhas de crédito imobiliário das instituições
ﬁnanceiras porque simplesmente não são capazes de
pagar as prestações com juros tão elevados. Diga-se
de passagem, em nosso país, apenas 20% dos grupos familiares que necessitam de uma moradia têm
realmente condições de realizar a compra. Os 80%
restantes não têm renda nem condições de assumir
um ﬁnanciamento por 15 anos.
Não podemos deixar de destacar que a situação
dramática da habitação no Brasil tem raízes históricas
e vem se agravando desde os tempos da escravidão.
Na nossa contraditória evolução socioeconômica recente destacam-se: vergonhosa concentração
de renda; migração intensa; urbanização incontrolável; explosão demográﬁca; alto desemprego; aumento indiscriminado da violência; recessão econômica,
períodos longos de inﬂação elevada; sucessivos planos de estabilização econômica e taxas de juros estratosféricas.
Por tudo isso, o Estado brasileiro até hoje não foi
capaz de transformar em realidade o sonho de milhões
de brasileiros que é a aquisição da casa própria.
Em síntese, todos esses aspectos e mais a desorganização generalizada do Estado, o descaso, a
improvisação, o clientelismo, a corrupção que sempre
esteve presente nos diversos programas habitacionais,
e a falta de uma política de construção de moradia voltada para os mais pobres, são os maiores motivos do
caos que se estabeleceu no sistema como um todo e
que ﬁcou mais evidente quando da extinção do Banco
Nacional de Habitação, em 1986.
Vale relembrar que o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o BNH foram criados logo após o golpe
militar de 1964, com a aprovação da Lei nº 4.380/64.
Desde a criação do SFH até os dias de hoje,
diversos especialistas consideram que a história do
ﬁnanciamento habitacional brasileiro atravessou três
fases distintas : de 1964 a 1982, de 1983 a 1993, e de
1994 até os dias de hoje.
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No primeiro período, os recursos vinham do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e dos
depósitos efetuado pelas famílias em Caderneta de
Poupança. Durante essa fase, podemos dizer que o
Sistema conseguiu quase que plenamente resolver o
maior sonho de consumo da classe média depois do
automóvel. Financiou mais de 4 milhões de imóveis,
quase todos destinados à classe média e média alta, em
condições as mais vantajosas, com subsídios generosos e tratamento privilegiado na hora dos pagamentos
das parcelas e quitações de saldos devedores. Mesmo
assim, os calotes foram incontáveis pelo Brasil afora e
a grande farra da moradia aos privilegiados terminou
com a falência do Sistema, da quase totalidade das
Caixas Econômicas estaduais e das associações de
poupança e empréstimo. Foi um verdadeiro desperdício
do dinheiro público, que provocou inclusive o fechamento do BNH, em 1986, como dissemos há pouco.
É importante destacar que, durante essa primeira
etapa, os pobres não foram sequer lembrados. Apenas
alguns conjuntos habitacionais foram construídos a toque de caixa para abrigar alguns contingentes, assim
mesmo de maneira precária, nos lugares mais distantes, com materiais de baixa qualidade e construção
deﬁciente, apenas para dissimular e manter as linhas
de crédito abertas aos detentores de altas rendas.
A segunda etapa, que começa em 1983 e vai até
1993, anuncia o caos do sistema habitacional brasileiro.
O período é caracterizado por uma grande confusão,
por uma retração nas linhas de crédito imobiliário e,
conseqüentemente, diminuição signiﬁcativa no ritmo
das construções de novas unidades. Além de tudo, a
sociedade começou a sofrer com os primeiros impactos
da severa recessão econômica que dura até hoje; com
taxas inﬂacionárias elevadas; perdas salariais; ritmo
de crescimento praticamente nulo; conjuntura política
tumultuada com a morte de Tancredo Neves e volta da
democracia; com o maior conﬁsco da história do Brasil,
que aconteceu no início do Plano Collor, em 1990; e
com a crise institucional grave que provocou a renúncia
do ex-Presidente Fernando Collor de Melo.
Em conclusão, o período, que foi extremamente tumultuado, é encerrado e logo em seguida surgiu
o Plano Real, que começou a vigorar em 1º de julho
de 1994.
Durante essa fase, uma das maiores novidades
surgidas na política de ﬁnanciamento habitacional do
País foi o plano de equivalência salarial nas prestações
e a concessão freqüente de reajustes inferiores aos
previstos nos contratos. Essa decisão, que se reﬂetiria
de maneira favorável no valor das prestações dos mutuários, logo se tornou um pesadelo para o Governo.
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Com o passar dos meses, as prestações se tornaram irrisórias e era preciso compensar as perdas que
estavam sendo acumuladas. Assim, o saldo devedor
era coberto pelo Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), que foi criado para garantir ao mutuário a propriedade do imóvel ao ﬁm do contrato de
ﬁnanciamento. Para isso, seria necessário que todas as
prestações tivessem sido pagas no momento do ﬁnal
do contrato, mesmo havendo saldo residual.
Dessa forma, o patrimônio imobiliário da classe média e média alta, adquirido com o dinheiro do
trabalhador, estava salvo. Os sem-teto mais uma vez
tiveram que permanecer na lista de espera da casa
própria. Essa foi a maior repercussão social do ciclo
que acabamos de analisar.
Finalmente, no período que começou em 1994 e
se estende até os dias de hoje, o SFH passou a funcionar com as novidades trazidas pela Lei n° 8.692, de
julho de 1993, que acabou com a cobertura do FCVS
para os novos contratos e suprimiu o sistema de equivalência salarial.
Convém destacar igualmente que diversos outros
instrumentos legais e outras normas aﬁns foram introduzidas com o objetivo de adequar o funcionamento
do Sistema à nova realidade. Por exemplo, era preciso enxugar as carteiras públicas e privadas de ﬁnanciamento e colocar, à disposição do mercado, novas
linhas de crédito.
Daí surge o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), criado pela Lei n° 9.514, de 20 de novembro
de 1997, na verdade, uma reprodução de experiência
semelhante existente nos Estados Unidos.
Em síntese, diversos estudos demonstram que,
em todo o período que acabamos de comentar, e que
cobre quarenta anos de modelo habitacional, o SFH
funcionou graças ao socorro constante de volumosos
subsídios.
O pior de tudo é que esse favor com o dinheiro
público sempre foi usado para beneﬁciar os mais ricos,
em detrimento dos que até hoje não têm moradia e
que representam mais de 97% do déﬁcit habitacional,
como já vimos anteriormente.
Por ﬁm, devemos dizer igualmente que, até os
dias de hoje, percentual muito pequeno dos recursos
globais do SFH foi aplicado na construção de moradias
de interesse social.
Dessa forma, podemos aﬁrmar que quem está
na faixa de renda entre um e cinco salários mínimos
permanece à margem de todas as linhas de crédito
destinadas ao setor habitacional, sejam elas públicas
ou privadas. Em outras palavras, no Brasil, nunca existiu
política de construção de moradia para pobre.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inúmeras
pesquisas mostram que cerca de 82% da população
brasileira sobrevive em ambientes urbanos cada vez
mais desestruturados, carentes das mínimas condições
de infra-estrutura e expostos aos maiores perigos.
Realmente, a desagregação urbana expõe a sua
verdadeira imagem quando nos deparamos com cerca
de 33% da população brasileira morando em apenas
doze áreas metropolitanas gigantescas.
Uma das maiores falhas do atual Governo em
matéria de atendimento social aos mais carentes é
justamente a diﬁculdade de deﬁnição de uma política
de gestão integrada dos imensos espaços metropolitanos.
Desde que assumiram suas funções, os assessores mais qualiﬁcados do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva continuam meio perdidos quando falam do
assunto. Passados quase três anos de Governo, conseguiram apenas timidamente ultrapassar a fronteira
das generalidades.
No Ministério das Cidades, de maneira muito
geral, fala-se em consórcios, segundo os técnicos,
saída jurídica mais viável para integrar Estados, Municípios, Governo Federal e iniciativa privada em uma
ação conjunta para vencer os enormes desaﬁos da
exclusão social nessas imensas áreas desgovernadas.
Entretanto, só há pouco o Governo Federal tomou a
decisão de enviar, ao Congresso Nacional, Projeto de
Lei visando esclarecer melhor a questão.
De qualquer maneira, caso seja aprovada, a proposta do Planalto, se aplicada corretamente, levaria
pelo menos vinte anos para atender às demandas de
saneamento básico e habitação hoje existentes nos
grandes aglomerados metropolitanos.
A Doutora Ermínia Maricato reconhece inclusive
que, com essa iniciativa, o Governo Lula está apenas
desenhando, para os próximos tempos, uma nova política nacional de habitação e de saneamento.
Diante dessa aﬁrmação, ﬁca bem claro que, ao
longo desses mais de dois anos de mandato do Presidente Lula, os instrumentos de política habitacional
em vigor continuam os mesmos e servem apenas para
atender a uma parcela mais privilegiada da população, como já mencionamos em ponto anterior deste
pronunciamento.
Quanto às idéias do Governo, podemos dizer que
fazem parte do universo da teoria e das suposições
sobre um futuro que já é visto como pouco promissor
para os que não têm onde morar. Na verdade, causa
surpresa a declaração de que uma nova política habitacional está simplesmente sendo desenhada e não
pode ser obra apenas de um Presidente.
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Diante dessa realidade, acreditamos que mais
uma vez deveremos adiar o pagamento de nossa vergonhosa dívida social, que já deveria ter sido resgatada há muito. Não temos mais condições de dizer aos
excluídos que os seus problemas mais elementares
estão sendo lembrados, mas só serão resolvidos daqui
a vinte, trinta ou quarenta anos. Por outro lado, causa vergonha saber que temos condições de viabilizar
recursos importantes para atender aos mais pobres,
mas falta vontade política e deﬁnição de prioridades
nessa direção.
Não podemos nos esquecer que o Brasil dispõe
anualmente de 150 bilhões de reais para o social. Em
contrapartida, apenas um quarto desse montante se
destina ao atendimento de programas voltados para
as populações mais necessitadas.
Portanto, mais de 112 bilhões de reais ﬁcam
pelo caminho e servem a outros objetivos. O resultado
dessa não-aplicação de verbas públicas em favor das
populações que passam necessidades será, inevitavelmente, mais miséria, mais pobreza, mais desigualdade e mais diﬁculdade para resolver os problemas
que se acumulam.
É tarefa do Governo buscar uma solução mais
rápida para transformar a realidade aviltante em que
está mergulhada a maior parte de nossa população.
O Estado tem a obrigação de viabilizar recursos para
dotar cada moradia de água tratada, coleta de esgoto
e de lixo. E mais, tem a obrigação de construir escolas,
comércio, praças, áreas de lazer e facilitar o transporte
público nos arredores das habitações.
O Brasil terminou o século XX com 3.905 favelas espalhadas pelo seu território. De acordo com o
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE),
entre os censos de 1990 e 2000, houve um aumento
de 717 favelas no País.
Segundo o levantamento, o Estado de São Paulo apareceu em primeiro lugar, com 1.548 favelas. O
IBGE mostrou ainda que a região metropolitana de
São Paulo concentrava 938 favelas.
Na opinião do pesquisador Doutor Luiz César
Queiroz Ribeiro, existe uma forte correlação entre o
crescimento das favelas nos grandes e médios centros urbanos brasileiros e a escassez de crédito habitacional.
O mesmo pensa o economista Marcelo Néri, chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio
Vargas (FGV-RJ). De acordo com ele, as diﬁculdades
de se obter um ﬁnanciamento imobiliário e a expansão dos chamados aglomerados urbanos subnormais,
na classiﬁcação do IBGE, moradias improvisadas ou
simplesmente favelas, situadas notadamente em áreas
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deﬁnidas como precárias, revela uma interação muito
forte entre as duas situações.
No Município do Rio de Janeiro, por exemplo, a
cada 10% de aumento na favelização, o acesso ao ﬁnanciamento habitacional cai em 2,3%. Ou seja, quanto mais favelas, menos crédito. Ele mostra igualmente
que, entre 1970 e 2000, o percentual de residências
ﬁnanciadas no Rio caiu de 11,59% para 7,77%. No último censo demográﬁco do IBGE, 18,71% das casas
cariocas estavam situadas em favelas.
Na imensa periferia brasileira, quase todo o corpo social está fora de qualquer controle. As ações do
Estado são bastante deﬁcientes e os mais elementares benefícios sociais são improvisados pelos próprios
habitantes. Além disso, a diﬁculdade de acesso à terra
faz da invasão uma prática comum.
Como bem sabemos, cerca de 40 milhões de
brasileiros precisam de uma casa decente para morar. Não podemos mais admitir que 10% da população
urbana do nosso país continue sem acesso às redes
de água potável e cerca de 40% não seja servida por
redes de esgotos sanitários.
Porém, para começarmos a reverter essa situação, precisamos viabilizar imediatamente os instrumentos contidos no Estatuto da Cidade, que foi tão
festejado neste Plenário no momento de sua votação
e aprovação. Inegavelmente, se cumprido à risca, daremos sem dúvida um primeiro passo signiﬁcativo para
suavizar várias demandas, pois o diploma tem muito
a contribuir para tornar viável o direito à terra para os
que não a possuem, o direito à moradia, ao saneamento básico, à infra-estrutura urbana, ao transporte,
aos serviços públicos essenciais, ao trabalho, ao lazer,
enﬁm, à cidadania.
Todavia, tal tentativa avançaria ainda mais rápido se quatro condições básicas fossem igualmente
associadas.
Em primeiro lugar, a presença mais efetiva do
Estado, que tem a obrigação de assumir as suas responsabilidades com mais eﬁciência e assegurar o cumprimento dos programas de desenvolvimento social
sob a responsabilidade da União, Estados, Municípios
e Distrito Federal. Essa seria, aliás, uma boa oportunidade para envolver mais os Estados e Municípios
na questão social e apoiá-los com transferências de
recursos necessários para poderem tocar, da melhor
forma, os projetos a serem executados.
Em segundo lugar, a mobilização da sociedade
e dos movimentos que defendem uma verdadeira mudança nas estruturas da sociedade brasileira.
Em terceiro lugar, a mobilização da classe política, que pode exercer um papel fundamental na defesa das proposições, na apresentação de matérias

Outubro de 2005

legislativas, na exigência do cumprimento das políticas
públicas voltadas para os mais carentes e na ﬁscalização destas.
Por ﬁm, a deﬁnição de uma política habitacional
dirigida principalmente aos grandes contingentes populacionais mais carentes, mediante um sistema de crédito
imobiliário não elitista, ou seja, capaz de ser assumido
integralmente pelos mutuários de renda mais modesta.
Com isso, os recursos públicos seriam investidos para
combater verdadeiramente a miséria e deixariam de
privilegiar as camadas de rendas mais altas, como tem
sido prática comum em todos os programas de ﬁnanciamento habitacional até aqui idealizados.
Lamentavelmente, o Governo atual não pensa
bem assim. No início de 2004, o Doutor Jorge Hereda, Secretário Nacional de Habitação do Ministério
das Cidades, declarou que as prioridades do Governo Lula na área eram a construção de habitações, a
urbanização em regiões metropolitanas e a ampliação
do mercado formal da habitação. Para tanto, anunciou
a destinação de 7,4 bilhões de reais só para a habitação. Parte importante desses recursos deveriam vir
do FGTS e das cadernetas de poupança. No entanto,
em resposta a uma questão sobre a modalidade dos
empréstimos, admitiu: “o déﬁcit de moradia atinge uma
faixa da população que não tem como tomar recursos
que são onerosos.
De uma maneira geral, as verbas que nós temos
para investir na política habitacional são onerosas.” Assim, como todas as políticas habitacionais praticadas
no passado, os programas habitacionais anunciados
pelo Governo Lula, que não chegam ainda a fazer
parte de um contexto de política habitacional, só servirão para agravar ainda mais o quadro atual das deﬁciências de moradias que acabamos de apresentar
ao longo deste discurso. O maior volume de recursos
continuará sendo dirigido à classe média, enquanto
os pobres continuarão dependendo das migalhas que
lhes são jogadas.
Em nossa opinião, o passo mais importante para
a solução do crescente déﬁcit habitacional que afeta diretamente milhões de brasileiros que ganham entre um
e cinco salários mínimos depende fundamentalmente
de uma mudança profunda no vergonhoso quadro da
distribuição de renda; de políticas criativas para gerar
anualmente os empregos necessários que a sociedade
exige; de decisão governamental para iniciar a retomada do desenvolvimento econômico visando alcançar
um crescimento garantido do Produto Interno Bruto
(PIB); da intervenção mais branda do Comitê de Política
Monetária (COPOM), que determina mensalmente a
elevação da taxa básica de juros que acaba de chegar
ao patamar de 19,25%; da aplicação correta dos re-
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cursos que são destinados aos programas sociais; do
acesso ao crédito às populações de baixa renda para
aquisição de moradia; da transparência na divulgação
de dados relativos às ações habitacionais com recursos do FGTS e da Caderneta de Poupança pela CEF;
e de ações pontuais que sejam realmente capazes de
diminuir o tamanho do abismo que separa milhões de
desafortunados do sonho da casa própria.
Lembro bem que, em seus comícios e aparições
nas redes de televisão, durante a campanha eleitoral,
o Presidente Lula gostava de repetir para a multidão
de telespectadores que a esperança haveria de derrotar o medo.
Realmente, por alguns momentos, tivemos a
impressão verdadeira de que isso iria acontecer. Finalmente, o Brasil iria mudar qualitativamente pela
primeira vez em sua história, cultuando a paz, respeitando a democracia e fazendo valer o direito dos excluídos. Infelizmente, após quase três anos de Governo
comandado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em
sua essência, a natureza classista e segregadora do
Estado continuam intactas.
Eminentes Senadoras e Senadores, ao terminar
este pronunciamento, gostaria de lembrar o notável
economista Celso Furtado, que, no início de fevereiro de 2003, em entrevista concedida à revista Caros
Amigos, nos levou a recordar um velho problema do
nosso país que até hoje ainda não foi resolvido, a justiça social.
É importante dizer que trechos importantes de
suas declarações devem continuar soando como um
alerta para todos nós e, principalmente, para os atuais
dirigentes do Brasil.
Segundo Celso Furtado, “ (...) percebe-se que ainda não está explícito o itinerário que o Brasil pretende
seguir em seu projeto nacional. O problema brasileiro
não é econômico. Se fosse, você ﬁcaria amarrado para
resolver o problema a partir do Banco Central. O problema é social, você deve partir da mobilização das forças
sociais, da identiﬁcação dos problemas que aﬂigem a
população (...). A verdade é que a gente vai vendo que
o Brasil é um país de construção imperfeita (...). Você
só pode mudar esse quadro mudando o projeto social,
o estilo de desenvolvimento do Brasil, e isso é o que
eu imagino que a geração nova fará (...)”.
Por tudo o que acabamos de dizer neste pronunciamento, depreende-se que o conjunto dos problemas
sociais não resolvidos, que castigam diretamente a
maioria da população brasileira, são todos variáveis
dependentes da atual política econômica praticada em
nível nacional e internacional. O caso da habitação,
por exemplo, que é o sujeito focado neste discurso,
não foge à regra.
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Estimo que existe uma fraca correlação entre
as políticas desta área, voltadas para conter o déﬁcit
existente, e a estratégia global do desenvolvimento
econômico e social que está sendo seguida pelo atual
Governo. Na ausência dessa articulação, mudanças
importantes no perﬁl da oferta de moradia aos carentes e alterações signiﬁcativas na estrutura urbana do
País só serão possíveis quando ocorrerem reformas
profundas nas condições de cidadania jurídico-política
e socioeconômica do povo brasileiro. Aliás, desde o
início de minhas palavras na sessão desta tarde, nesta tribuna, tive a preocupação de apontar para essa
necessidade.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o objetivo deste meu pronunciamento seria
apontar problemas e soluções para a grave situação
de Saúde Pública no Brasil.
Por tudo quanto temos visto do Governo Lula e
do PT, sinto que serei uma voz que prega no deserto, nesse deserto de idéias, de falta de seriedade,
de falta de projetos, nesse dilúvio de corrupção e de
corruptores.
Nestes quase três anos de verdadeiro desgoverno, o Governo Lula praticamente nada fez em benefício
da Saúde Pública no Brasil, a não ser uma intervenção
ridícula, eleitoreira e inconstitucional nos hospitais do
Rio de Janeiro, para tentar prejudicar uma possível
candidatura de um adversário político.
Se houvesse um mínimo de ética, de seriedade, de compromisso com o interesse público e com
a saúde do povo brasileiro, o Governo Lula teria que
fazer uma intervenção não em um, mas em mais 5 mil
municípios brasileiros, pois todos sofrem com o caos
na Saúde Pública.
O Governo Lula desperdiçou o dinheiro público,
jogou dinheiro fora, com ﬁns eleitoreiros e de propaganda enganosa, para ludibriar o povo brasileiro, esse
povo bom e pacíﬁco, que acreditou e foi traído por uma
ﬁcção criada pelo marqueteiro Duda Mendonça.
O Presidente não foi traído por seus amigos, pois
todos continuam muy amigos. O povo brasileiro é que foi
traído, e traído da pior forma, de forma abominável.
Enquanto falta dinheiro para os hospitais, sobra
dinheiro para propaganda eleitoreira fraudulenta. Sobra dinheiro nas mãos de Marcos Valério, seus chefes
e mentores, e outras ﬁguras que já deveriam estar na
cadeia.
A situação da Saúde Pública no Brasil é caótica,
os hospitais públicos não funcionam adequadamente,
pessoas idosas e doentes são obrigadas a madrugar
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em imensas ﬁlas para obter uma vaga e, muitas vezes,
nem sequer serem atendidas.
Muitos morrem nos corredores dos hospitais,
por falta de atendimento, por falta de medicamentos,
por falta de equipamentos, por falta de médicos e de
outros cuidados, por infecção hospitalar.
Sai ministro, entra ministro, e a situação continua
a mesma ou só se agrava, só piora, pois o Governo
Lula, cada dia mais, demonstra sua incapacidade de
administrar, de governar o País.
Não existe algo que se pareça com um projeto
de governo, com uma ação administrativa coerente,
com metas e objetivos claros, com métodos racionais
para atingir esses objetivos.
Realmente não existem os objetivos do Governo Lula. Existe apenas o plano de ﬁcar no Governo, a
qualquer preço, a qualquer custo, de qualquer modo,
usando quaisquer métodos, por mais indecentes que
sejam.
O importante para o Governo Lula é ﬁcar no Poder, e para isso vale gastar milhões de recursos públicos em propaganda enganosa e fraudulenta, com o
objetivo de formar o caixa-2 das campanhas eleitorais
do PT e de comprar o apoio e o voto para esse projeto
de permanência no Poder.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cada dia
ﬁca mais evidente que Lula e seus companheiros petistas tomaram de assalto o Poder e não tinham qualquer projeto de governo. O único projeto dessas ﬁguras abomináveis era um projeto de tomar o Poder de
assalto, utilizando os métodos mais desclassiﬁcados,
mais corruptos.
Sabemos agora que tudo não passou de uma farsa, de uma tragédia nacional, que transformou Collor
de Mello numa ﬁgura menor de delinqüente primário,
quase assunto para Juizado de Pequenas Causas.
Os princípios éticos defendidos pelo PT durante
25 anos não passavam de mentira, de propaganda
enganosa, de fraude e estelionato eleitoral.
O vice-Líder do PSDB na Câmara dos Deputados,
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, faz uma análise
muito direta e objetiva do que ocorre com o Governo
Lula: “o povo percebeu que o presidente não tem vocação para o trabalho, não gosta de atividades difíceis
de gerenciar, como na crise política”.
O Presidente gosta realmente é de viajar, viajar,
viajar ... voar, voar, voar em seu avião de milhões de
dólares, para fugir dos verdadeiros problemas da Nação, pois ele não sabe como enfrentar os problemas
nacionais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para não
dizer que não falei de Saúde Pública, aconselho o Senhor Presidente da República, mesmo sabendo que
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não serei atendido, a trabalhar mais, a trabalhar mais
pela Saúde Pública, combatendo os problemas sanitários locais, evitando muitas palavras e poucos atos.
Precisamos combater a dengue, a malária, precisamos de saneamento básico para que nossa população possa ter saúde e melhorar suas condições
sociais e econômicas.
A saúde é um direito de todos, é um direito básico da cidadania, que precisa ser respeitado para
que a Constituição não seja apenas uma carta de
intenções.
Sinceramente, não espero, nestes dezesseis
meses que ainda restam do Governo Lula, que algo
importante em matéria de Saúde Pública ainda possa
ser feito em benefício do povo brasileiro.
Como sou um homem otimista, e estou sempre
cobrando também a melhoria das nossas estradas,
apesar de conhecer a incompetência do Governo Lula,
deixo aqui meu apelo para que o Presidente comece
a governar, saia do palanque eleitoral e melhore as
condições da Saúde Pública do nosso Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como segundo assunto gostaria de prestar minhas homenagens
aos lojistas catarinenses e ao presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, Sido Gessner Júnior, pela realização desta 37ª
Convenção Estadual do Comércio Lojista, que hoje se
inaugura. Desejo também parabenizá-los todos pela
feliz eleição do tema central desta reunião: “O Varejo
na Era da Inteligência”. Essa escolha traduz a correta
percepção do momento que vivemos, repleto de rápidas transformações que afetam a vida econômica
e social não apenas dos brasileiros, mas de todos os
povos, no marco de um controverso, mas irreversível
processo de globalização.
Na vigência da chamada sociedade da informação – dentro da qual nos encontramos imersos na
atualidade –, é absolutamente oportuno que os lojistas busquem contemplar, discutir e entender, em suas
múltiplas facetas e desdobramentos, essa nova sociedade emergente, resultado da notável rearticulação de
várias forças, especialmente dos agentes econômicos,
vetores da mudança e do desenvolvimento.
O comércio tradicional, como o concebemos
desde a Antigüidade, no qual vendedor e consumidor
se encontram face a face, ganhou, nos últimos anos,
com o avanço das tecnologias da comunicação e da
informação, uma nova e vigorosa vertente. Surgem,
então, instrumentos que podem ser considerados concorrentes, ou, em uma melhor hipótese, aliados para
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a realização dos atos de comércio, que crescem, se
deslocam e se multiplicam pela Internet e pelo telemarketing, hoje estratégicos na busca constante de
ampliação da base de consumidores e, como conseqüência natural, do volume de vendas.
Logo, um dos grandes desaﬁos que os lojistas
contemporâneos enfrentam é estabelecer as regras de
sobrevivência e convivência dentro daquilo que chamamos, na falta de um nome mais original, de nova
economia. Por outro lado, mais e melhor informado, o
consumidor torna-se também altamente exigente e criterioso em sua decisão de compra; conta, ainda, com
uma concorrência cada vez maior que, tendencialmente,
apontaria para a redução de preços e multiplicação de
vantagens, como prazo para pagar, por exemplo.
É exatamente nesse ponto que a inteligência, que
todos vocês vão discutir nos próximos dias, assume
relevância. Ela diz respeito às melhores escolhas no
recrutamento e contratação de funcionários, qualiﬁcação e requaliﬁcação dos comerciários, eleição dos
fornecedores, obtenção dos melhores prazos e taxas
de ﬁnanciamento, qualidade dos produtos comercializados, oferta de crédito, cuidados pré, trans e pósvenda. Enﬁm, a inteligência deve assegurar a plena
satisfação do consumidor, pois consumidor satisfeito
é sinônimo de consumidor ﬁel, é garantia de retorno à
loja, de novos negócios. Portanto, nestes dias de alta
competitividade, adequar as operações e conduzir o
varejo dentro dos parâmetros da era da inteligência
tornou-se essencial.
No Brasil contemporâneo, os lojistas regularmente estabelecidos na economia formal, que geram
empregos, recolhem contribuições sociais e impostos,
transformaram-se em verdadeiros heróis. E todos nós
sabemos que a atitude séria e responsável adotada
pelos lojistas aqui reunidos deveria ser algo apenas
natural, normal, porque em observância às normas.
Contudo, como observamos no cotidiano, e o IBGE
divulgou uma nova pesquisa no ﬁnal da semana passada, a informalidade cresce no Brasil mais do que no
resto da América Latina. Em 2003, representava cerca
de dois terços do total de empresas em operação no
País. Ainda que o faturamento das empresas informais
tenha diminuído no período pesquisado, a economia
dita subterrânea, que engloba transações não registradas e informalidade, alcança quase 13% de nosso
Produto Interno Bruto.
É preciso que sociedade e Governo encontrem,
rapidamente, caminhos reais para a inclusão dos tra-
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balhadores e das empresas que estão fora do sistema.
Para isso, penso que é necessário adequar aos novos
tempos e ﬂexibilizar a legislação do trabalho, além de
reduzir a carga tributária e os encargos que oneram,
para além do suportável, a livre iniciativa, inibindo e
frustrando inúmeros empreendimentos. Até aqui, como
deixa claro a pesquisa do IBGE, as medidas propostas por Brasília para diminuir o grau de informalidade
de nossa economia têm-se mostrado inócuas. Logo,
é preciso agir de maneira mais objetiva e incisiva. No
médio e longo prazo, a informalidade é um mau negócio para todos, deixa vulnerável toda a sociedade, sobretudo o trabalhador, que se submete aos rigores de
uma jornada não-regulada e se vê privado de direitos
sociais, em geral recebendo salários aviltados.
Em vista dessa realidade que nos circunda – mas
não apenas por isso –, de novo, dou os parabéns
aos lojistas de Santa Catarina, representados nesta
37ª Convenção pelas nossas 137 Câmaras de Diretores Lojistas. Parabéns porque vocês têm iniciativa,
são empreendedores e pensam no Brasil: empregam,
compram e vendem, estimulam negócios e geram riquezas, oferecendo, assim, uma decisiva contribuição
para que a nossa economia continue a evoluir, como
tanto desejamos e precisamos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por último
gostaria de tratar dos bastidores da eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados e do comportamento
do governo do presidente Lula nesse processo. Para os
jornais de grande circulação no País, a eleição se deu
no mais ﬁel estilo da barganha política, com liberação
de verbas e a promessa de mais cargos aos partidos
atingidos pelo escândalo do mensalão.
Segundo o editorial da Folha de S.Paulo, “em
demonstração de que o governo nada aprendeu com
o escândalo que devastou o PT e abalou seu governo,
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pôs em campo estratégia cuja lógica é muito parecida com a que
comandou os pagamentos a bancadas no âmbito do
valerioduto”.
Assim, Sr. Presidente, é nesse contexto que requeiro que as matérias abaixo relacionadas sejam consideradas parte integrante deste pronunciamento, para
que passem a constar dos Anais do Senado Federal.
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.)
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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 fazer
o registro da matéria intitulada “Caixa 2 do PT pode
ter vindo de conta de fora, diz Delcídio”, publicada no
jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 3 de outubro do corrente.
A matéria mostra que o Presidente da CPMI dos
Correios, Senador Delcídio Amaral, aﬁrmou que os recursos que alimentaram o caixa dois do PT poderiam
ser dinheiro do próprio partido no exterior. Para o se-
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nador, as operações entre o PT e o publicitário Marcos
Valério seriam apenas operações “de fachada”.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada 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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O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, vivemos uma crise política cuja gravidade
não tem precedentes na história recente do País. Tal
crise, repercutida em todos os fóruns de discussão,
nos obriga a pensar e a repensar as nossas instituições, a imaginar de que maneira se poderá evitar o
esgarçamento da credibilidade das instituições sobre
as quais se funda o Estado brasileiro.
A crise, por um lado, apresenta, de modo bastante visível, as deﬁciências do sistema eleitoral, a fragilidade dos controles sobre as contribuições ﬁnanceiras
para os partidos políticos e, até certo ponto, o fracasso
dos mecanismos que visam proteger as instâncias de
decisão governamentais do assédio dos interesses
particularistas.
Por outro lado, a crise política tem nos roubado
um precioso espaço de discussão, um espaço que nos
faz falta, na medida em que problemas de alto impacto
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ﬁcam à margem da atenção do Congresso Nacional e,
dessa forma, também à margem da atenção popular.
Como praticante da medicina, atividade à qual me
dediquei por chamado vocacional, posso dizer que o
nosso País está na situação de um politraumatizado, na
situação de alguém que chega à UTI com problemas
generalizados, vários deles muito graves; vários deles
podendo, em caso de descuido, levar a um quadro de
comprometimento irreversível.
Os problemas relativos à corrupção, entretanto,
estão merecendo cuidados. Tenho certeza de que a
Câmara Federal não admitirá que pactos de inspiração duvidosa, que “acordinhos” ou “acordões” venham
a jogar sombras sobre as apurações que ora se processam, no âmbito das Comissões Parlamentares
de Inquérito. Nem a Câmara, nem o Brasil admitiriam
essa hipótese.
Sr. Presidente, enquanto isto não podemos empurrar para debaixo dos tapetes do Congresso Nacional
– não importa a que pretexto – outro problema, outro
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grande trauma que, mais silenciosamente, mais dissimuladamente vai corroendo os pilares da República
e minando a saúde da nossa Federação: a injusta e
vergonhosa carência de recursos com que se deparam
Estados e Municípios, na tarefa de dar cumprimento
ao seu papel federativo e às suas obrigações para
com a população.
A Constituição de 1988 reconﬁrmou a forma federativa por razões muito superiores às da mera conformidade com a tradição republicana. Mais do que
reconhecer que um país com as dimensões territoriais
do Brasil não pode ser governado a partir de uma instância central, todo-poderosa, primou a nossa Carta
Magna por criar ambiente institucional em que a diversidade regional pudesse ser admitida, estimulada e
enriquecida. É assim que, de Roraima – Estado que,
com muita honra, represento no Senado – até o Rio
Grande do Sul, somos todos brasileiros, embora com
problemas diferentes, e com diferentes maneiras de
tratá-los e de resolvê-los.
Além disso, estabeleceu a mesma ConstituiçãoCidadã os direitos e os deveres dos Estados e dos
Municípios, tal como os da própria União Federal. Num
mundo idílico e fantasioso, esses direitos e deveres se
harmonizam e se equilibram, produzindo prosperidade e felicidade para as populações que compõem a
Nação brasileira. No mundo real, entretanto, estamos
distantes de um resultado satisfatório. E é isto o que
me preocupa: estamos nos afastando de uma situação
satisfatória de um modo mais e mais veloz.
Para dar exemplo do que falo, vamos avaliar alguns dados, todos eles fornecidos pela Secretaria da
Receita Federal. O primeiro se refere à arrecadação
própria dos Entes Federativos, tomada como percentual
do Produto Interno Bruto. Pois bem; essa arrecadação
variou 11,2% para mais, entre 2000 e 2004, no caso
da União, enquanto, no caso dos Municípios, cresceu
apenas 3,4%. Ou seja, o Governo Federal aumentou
sua arrecadação em 11,2% a mais do crescimento do
PIB, enquanto a dos municípios cresceu apenas uma
fração desse percentual.
E observem que o valor arrecadado pela União é
cerca de dezesseis vezes e meia superior ao que arrecada o conjunto de Municípios brasileiros. Estamos
falando, então, de uma brutal apropriação de recursos
da sociedade, de caráter concentrador: a carga tributária cresce mais do que o PIB e se concentra nos
cofres da União.
E a explicação de tal fenômeno é muito clara, uma
vez que somente vêm aumentando, em nosso País, as
assim chamadas contribuições sociais, ﬁgura jurídica
muito engenhosa que, no fundo, apenas caracteriza
um tipo de imposto que não se sujeita às regras de
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compartilhamento com Estados e Municípios, conforme previsto na Constituição.
Alguns dirão que, na verdade, tem sido grande a
generosidade da União, uma vez que ao menos parte
dos recursos federais é dividida com as demais unidades federativas, por meio dos Fundos de Participação
dos Estados e dos Municípios. Pode ser que haja uma
surpresa positiva este ano, mas o que se viu foi que,
em 2004, os repasses para as prefeituras, por exemplo, mal cobriram a inﬂação calculada pelo IGP-DI em
relação a 2003. Ou seja, a variação dos repasses foi
inferior à própria inﬂação.
Sr. Presidente, sob o conceito de receita disponível, ou seja, dos recursos efetivamente utilizáveis,
temos que, em 1995, primeiro ano do Plano Real, o percentual do PIB tomado como receita da União, 16,5%,
era cerca de 28% superior ao total à disposição dos
Estados e Municípios. Pois bem, em 2002 essa relação
subiu para 47%, sendo provável que já se situe, hoje,
em mais de 50%. Isso quer dizer que a União Federal
tem, para si, 50% a mais de recursos do que o conjunto
de todos os Estados e Municípios brasileiros.
Bem se vê que a divisão de recursos não tem
traduzido o princípio federativo; nem o FPE e o FPM,
um mecanismo adequado de compartilhamento de
receitas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, onde, então,
está a Federação? Onde estão os recursos para fazer
frente às necessidades dos brasileiros, em termos de
serviços e de benefícios públicos? Onde está, de fato,
a República Federativa do Brasil, para além da letra
morta da lei e dos discursos vazios? A quem interessa
Estados e Municípios quebrados, meros pedintes ante
os cofres abarrotados do Tesouro Nacional?
Como se pode ver, a submissão a um modelo de
gestão ﬁscal espúrio, concentrador, nos condena a frustrar nossa gente e nosso próprio futuro, ao impedir que
seja levado em consideração, nos níveis regionais da
administração pública, o legítimo interesse nacional.
Sem recursos adequados, Estados e Municípios
não poderão cumprir, de forma minimamente suﬁciente, o papel que têm na saúde, que é administrada sob
coordenação regional e local; na educação básica,
desde a pré-escola até o ensino fundamental e médio;
na melhoria do atendimento em saneamento básico e
habitação popular; no estímulo à atividade econômica,
por meio do fomento à economia familiar solidária; na
estruturação de formas ecologicamente corretas de
produzir, preservando o nosso patrimônio natural; e
na implementação de infra-estrutura voltada para o
desenvolvimento regional sustentado.
A amplitude e as características desses desaﬁos
são tais que não podemos admitir hipótese, evidente-
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mente, de que possam vir a ser absorvidos pelo governo
central. Sem sensibilidade local, todas as soluções se
demonstrarão equivocadas, todos os problemas ﬁcarão
lá, clamando por resolução, indeﬁnidamente.
Sr. Presidente, essa é uma situação inaceitável,
intolerável. Compactuar com ela é jogar na lata de lixo
da história as perspectivas de futuro da população brasileira, em especial daquela parcela que se situa fora
do eixo de desenvolvimento do Sul–Sudeste, como é
o caso de todo o Norte do Brasil.
Tais temas devem repercutir, de forma privilegiada, nos grandes fóruns nacionais, entre os quais se
destaca o próprio Congresso – Câmara e Senado. A
crise da Federação, embora pouco evidenciada nas
grandes manchetes jornalísticas, é uma ameaça ao
futuro do Brasil e à harmonia entre os Entes Federados, com fortes repercussões na vida e na felicidade
do povo brasileiro.
É imperativo que o problema seja discutido de
forma abrangente e coordenada, num debate sobre
fundamentos, de caráter transformador. Devemos parar de pensar o Brasil a partir de um horizonte baixo,
de fazer pequenos remendos oportunistas às nossas
normas legais e de empregar tanta energia em reformas acanhadas e sem foco. O reequilíbrio ﬁscal entre a União, os Estados e os Municípios é, a meu ver,
um dos temas mais importantes da agenda política
nacional e, como tal, deve ser abraçado e enfrentado
pelas instâncias de governo envolvidas, com espírito
patriótico e com visão de futuro.
Sr. Presidente, devemos aos brasileiros o compromisso de repensar profundamente o que é uma federação e como encaminhá-la no sentido do bem geral,
sob princípios republicanos saudáveis. Os discursos
não bastam mais. É preciso transformar a realidade,
para que alguma melhora se dê, de forma objetiva e
pragmática.
Concordando com o que disse Napoleão Bonaparte, do alto de sua enorme experiência de estadista, posso dizer que “num sistema político, tudo vai
mal quando as palavras estão em contradição com
as coisas”.
É urgente retirar a nossa Federação do mundo
vazio da lei sem efeito e do discurso sem signiﬁcado.
É preciso colocar o Brasil real em sintonia com os ideais republicanos que presidem a idéia mesma de uma
nacionalidade brasileira.
Essa é uma crise que não pode mais aguardar
soluções distantes ou parciais. Com a palavra o Congresso Nacional!
É o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ao longo desta semana são comemoradas
duas datas que se entrelaçam: amanhã, dia 12, o Dia
das Crianças; no dia 15, o Dia dos Professores.
A proximidade das datas é apenas uma coincidência histórica e não houve nenhuma intencionalidade
em aproximá-las.
O Dia do Professor foi criado há 178 anos, em
1827, por um Decreto Imperial de D. Pedro I, que instituiu a primeira Lei Geral relativa ao Ensino Elementar.
Essa Lei foi um marco na educação imperial, tornandose uma referência em todas as províncias.
Já o Dia das Crianças surgiu em 1920, quase
cem anos depois, como projeto do Deputado Federal
Galdino do Valle Filho e foi promulgado pelo Presidente
Arthur Bernardes.
O Dia do Professor deve ser acima de tudo um dia
para a reﬂexão sobre a educação em nosso país.
Falar da importância da educação é falar do papel do professor como elemento essencial do processo
educativo e dos inúmeros problemas e dissabores que
fazem parte do seu dia-a-dia.
São os professores que após anos e anos de
preparação, tomam para si a tarefa de ensinar não
só as letras e os números, mas também a de ensinar,
para seus educandos, a soletrar a paz entre os povos,
o valor substantivo da esperança, da solidariedade e
da coragem.
Na realidade, o professor continua a ser um visionário que acredita na mudança, na cidadania e nos
direitos humanos.
Diz-se que o maior sonho dos professores é tornar
possíveis os sonhos do mundo. De fato, ser professor é
ser um “administrador da curiosidade” dos seus alunos,
é ser, acima de tudo, parceiro, é ser igual na hora de
ser igual, é ser líder na hora de ser líder e é, também,
entender que ensinar e aprender são movimentos de
uma mesma canção: a canção da vida.
É por isso que o professor emérito da Universidade de Campinas, o ﬁlósofo e teólogo Rubem Alves
disse, com toda a propriedade, que “ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a
viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo
pela magia da nossa palavra”.
O professor, conclui Rubens Alves, “não morre
jamais...” Entretanto, ao destacarmos a proximidade
das datas comemorativas do dia dos professores e
do dia das crianças, não basta exaltarmos os professores em palavras. Como membros desta Casa, não
podemos fazer ouvidos moucos quando os professores
universitários estão com suas atividades paralisadas
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por melhores condições de trabalho, pelo não sucateamento das universidades públicas e por mais verbas
para as pesquisas.
Quando os professores de todos os níveis de
ensino, nas escolas públicas e/ou privadas, clamam
por um mínimo de dignidade no exercício de tão nobre proﬁssão.
Por outro lado, vamos passar mais um dia das
crianças, vendo ainda milhões de crianças vivendo em
condições sub humanas, com altos índices de mortalidade infantil nas regiões mais pobres do país.
Não podemos, diante deste quadro, deixar de recordar artigo do nosso colega, Senador Cristóvão Buarque
que, em 2003, ainda esperançoso Ministro da Educação
de um Governo que se iniciava, dizia, no dia dos professores: “...precisamos construir um sistema educacional que
assegure a cada professor, a cada escola, a cada criança, as condições para a boa educação, que vai construir
o futuro nacional, independentemente de onde a criança
nasça e da vontade do prefeito ou do governador”.
Pois bem, este Governo passou e essa perspectiva da esperança não foi alavancada. Pelo contrário,
a crise ético-moral que hoje vivemos, é um péssimo
exemplo para as novas gerações.
Aproveitemos, assim, estas datas tão importantes do calendário nacional, para termos em mente as
sábias palavras do educador que foi Padre Antônio
Vieira: “Para ensinar sempre é necessário amar e
saber; porque quem não ama não quer e quem não
sabe não pode”.
Obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL –
ES) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores que haverá sessão deliberativa ordinária, terça-feira,
dia 18 de outubro, às 14 horas, para apreciação das
matérias constantes da pauta de hoje, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 24, DE 2005
(Proveniente da Medida Provisória nº 253, de 2005)
(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 24, de 2005, proveniente da Medida Provisória nº 253, de 2005,
que prorroga os prazos previstos nos arts. 30
e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003.
Relator revisor: Senador César Borges
Prazo ﬁnal: 20.10.2005

Quarta-feira 12

34953

2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 254, de 2005
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, Medida Provisória nº 254, de 2005, que revoga a Medida Provisória nº 249, de 4 de maio de 2005, que dispõe
sobre a instituição de concurso de prognóstico
destinado ao desenvolvimento da prática desportiva, a participação de entidades desportivas da
modalidade futebol nesse concurso, e o parcelamento de débitos tributários e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Relator revisor: Senador Wellington Salgado de Oliveira
Prazo ﬁnal: 26.10.2005
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 25, DE 2005
(Proveniente da Medida Provisória nº 255, de 2005)
(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 25, de 2005 (proveniente da Medida Provisória nº 255, de 2005),
que prorroga o prazo para opção pelo regime de Imposto de Renda Retido na Fonte de
Pessoa Física dos participantes de planos de
benefícios; altera as Leis nºs 11.053, de 29 de
dezembro de 2004, e 9.311, de 25 de outubro
de 1996; e dá outras providências.
Relator revisor: Senador Amir Lando
Prazo ﬁnal: 31.10.2005
4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 256, DE 2005
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 256, de 2005, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios de
Minas e Energia e dos Transportes, no valor
global de quatrocentos e vinte e cinco milhões,
novecentos e cinqüenta mil, setecentos e trinta
e quatro reais, para os ﬁns que especiﬁca.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 18.11.2005
5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 257, de 2005
Discussão, em turno único, Medida Provisória nº 257, de 2005, que abre crédito extra-
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ordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional,
e de Encargos Financeiros da União, no valor global de um bilhão, duzentos e quatorze
milhões de reais, para os ﬁns que especiﬁca.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 18.11.2005
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2005
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,
§ 1º, da Constituição Federal)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
(Encontra-se sobrestando a pauta a partir
de 02.10.2005)
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2005
(nº 4.776/2005, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a gestão de ﬂorestas públicas para a
produção sustentável; institui, na estrutura do
Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro – SFB; cria o Fundo Nacional
de Desenvolvimento Florestal – FNDF; altera
as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003,
5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de
setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de
1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e
dá outras providências.
Dependendo de leitura dos pareceres
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 55, DE 2005
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.034, de 2005 – art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 55, de 2005 (nº 4.692/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior Eleitoral, que extingue e cria cargos
e funções nos quadros de pessoal do Tribunal
Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais
Eleitorais.
Parecer favorável, sob nº 1.513, de 2005,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Edison Lobão.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 87, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, tendo como primeira signatária a Senadora Fátima
Cleide, que altera o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Dispõe sobre a carreira dos servidores civis e militares
do ex-Território Federal de Rondônia).
Parecer sob nº 1.662, de 2005, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, oferecendo a redação para o segundo turno.
9
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº
12, de 2004, tendo como primeiro signatário
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Dispõe sobre os processos em andamento de criação de novos municípios).
Parecer sob nº 1.663, de 2005, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, oferecendo a redação para o segundo turno.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Osmar
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para deﬁnir a competência da
União no ordenamento do Sistema Nacional
de Meteorologia e Climatologia.
Parecer sob nº 466, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo)
que apresenta.
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11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 59, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 59, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador
Arthur Virgílio, que altera a denominação da
Zona Franca de Manaus para Pólo Industrial
da Amazônia Brasileira.
Pareceres sob nºs 1.130 e 1.605, de
2005, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, 1º
pronunciamento (sobre a Proposta): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; 2º pronunciamento (sobre a
Emenda nº 2-Plen – Substitutivo): favorável.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162,
DE 2004-COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 162, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Augusto Botelho,
que dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas unidades de
conservação.
Pareceres favoráveis, sob nºs 251 e 252,
de 2005, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Aloizio Mercadante; e
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Jefferson Péres.
13
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 25, DE 2004
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
25, de 2004 (nº 4.891/99, na Casa de origem),
que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, que “dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá
outras providências”, e a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que “dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências”, para dispor sobre o segurado
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de sociedade conjugal ou de união estável que
exerce atividade contínua, sem ﬁns lucrativos,
no âmbito de sua própria residência.
Parecer sob nº 1.670, de 2005, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais,
oferecendo a redação do vencido.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2004 (nº
6.101/2002, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 31 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código
de Proteção e Defesa do Consumidor, dispondo sobre o direito de examinar o produto
no ato da compra.
Parecer sob nº 1.533, de 2005, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Valdir Raupp, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de funções comissionadas no Quadro de
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.024, de 2005,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Jorge.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001,
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917,
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema
Rodoviário Nacional).
Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005,
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
Relator ad hoc: Senador Rodolpho Tourinho.
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17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 33, de 2005 (nº 2.970/2000,
na Casa de origem), que altera a denominação do Porto de Sepetiba, no Estado do Rio
de Janeiro, para Porto de Itaguaí.
Parecer favorável, sob nº 1.535, de 2005,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Sérgio Cabral.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 44, de 2005 (nº 5.124/2001,
na Casa de origem), que denomina Hospital
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes o Hospital
de Messejana, localizado em Fortaleza, Estado do Ceará.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2005,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Reginaldo Duarte.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 47, de 2005 (nº 2.354/2000,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que exclui uma fração da área
da Reserva Extrativista do rio Ouro Preto, localizada nos municípios de Guajará-Mirim e Vila
Nova Mamoré, no Estado de Rondônia.
Parecer favorável, sob nº 1.537, de 2005,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir Raupp.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 63, de 2005 (nº 2.487/2003,
na Casa de origem), que institui o dia 3 de dezembro como o Dia Nacional de Combate à
Pirataria e à Biopirataria.
Parecer favorável, sob nº 1.632, de 2005,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Eduardo Azeredo.
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21
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 370, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 370, de 2005 (nº
1.377/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Isenção de
Taxas e Emolumentos Devidos à Emissão e
Renovação de Autorizações de Residência
para os Cidadãos da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, assinado em Brasília,
em 30 de julho de 2002.
Parecer favorável, sob nº 1.773, de 2005,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
22
REQUERIMENTO Nº 823, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 823, de 2005, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando seja concedido Voto de Consternação ao Governo do Japão, por intermédio
de sua Embaixada em Brasília, pela tragédia
ocorrida há sessenta anos com o lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e em
Nagasaki, no Japão, ocasionando a morte de
centenas de milhares de pessoas.
Parecer sob nº 1.770, de 2005, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Roberto Saturnino, favorável, com a Emenda nº 1-CRE
(Substitutivo), que oferece, que conclui pela
apresentação de Voto de Solidariedade para
com o povo japonês e todas as vítimas das
bombas atômicas lançadas em Hiroshima e
Nagasaki, há sessenta anos; e que esse Voto
de Solidariedade seja levado ao conhecimento
do Governo do Japão, por intermédio de sua
Embaixada em Brasília.
23
REQUERIMENTO Nº 933, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 933, de 2005, do Senador Sérgio
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Cabral, solicitando seja concedido voto de
congratulações a Rádio Tupi, pelos seus 70
anos de fundação.
Parecer favorável, sob nº 1.731, de 2005,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Rodolpho Tourinho.
24
REQUERIMENTO Nº 943, DE 2005
Votação, em turno único, do Requerimento nº 943, de 2005, da Senadora Ana Júlia
Carepa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 86, de 2004, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL
– ES) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 14
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO DIA
7 DE OUTUBRO, DE 2005, 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 e Srs. Senadores...
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Posso
interrompê-lo rapidamente?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não,
Senador Efraim.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – O último
orador foi o Senador Mozarildo e o próximo inscrito era
o Senador Efraim Morais. Vou ouvir V. Exª, mas peço
à Mesa o direito de usar da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB
– MA) – V. Exª será atendido.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
Efraim, se desejar falar agora não há problema.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Quero
ouvir V. Exª, quero aprender.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Bondade
de V. Exª!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os mineiros estão
absolutamente corretos com o ditado popular conhecido
em todo o Brasil: “A esperteza, quando é demais, vira
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bicho e engole o dono”. O Presidente Lula usa de falsa
esperteza, usa a mentira como arma de superação de
diﬁculdades, e essa prática é, no mínimo, temerária,
porque o destino da mentira é, sem dúvida, a decepção, a frustração completa e absoluta.
Não se pode pretender enganar o povo brasileiro
em todos os momentos. Ontem, o Governo enganou
o Bispo Luiz Flávio Cappio. Dizem que a mentira tem
pernas curtas, e alguns passos do Ministro Jaques
Wagner foram suﬁcientes para desmontar a farsa. O entendimento com o bispo foi de que haveria a suspensão
das obras de transposição do rio São Francisco para
que fosse feito um debate nacional, uma reavaliação
do projeto e uma decisão posterior. Imediatamente,
porém, o Ministro declarou que esse fato não ocorreu
no entendimento com o bispo. Enquanto o religioso
aﬁrmava que o Governo havia se comprometido a suspender o início das obras durante o período em que
o projeto voltaria a ser discutido no País, o Ministro
das Relações Institucionais negava categoricamente
a suspensão ou o adiamento.
Veja, Senadora Heloísa Helena, a reação do bispo
às declarações do interlocutor do Governo: “Se ele falou
isso, ele deu uma declaração mentirosa”. Segundo o
bispo, o Ministro garantiu que o Governo não iniciaria
as obras e que não haveria um tempo determinado
para a conclusão das discussões sobre a transposição
e outros projetos de convivência com a seca.
Não estou discutindo o mérito da greve de fome
nem do projeto. Essa é uma discussão muito mais para
o Nordeste do País do que para nós, embora pudéssemos também discuti-la; podem fazê-lo com maior
autoridade a Senadora Heloísa Helena, o Senador
Efraim, o Senador Mão Santa, o Senador Fiquene
e o Senador Edison Lobão, que são representantes
daquela região do País; S. Exªs podem discutir com
competência e conhecimento esse projeto. O que estou
discutindo é o desrespeito, a farsa, essa postura de
quem mistiﬁca, de quem engana, de quem, lamentavelmente, pensa poder agredir de forma despudorada
a inteligência das pessoas.
Hoje, pela manhã, no “Bom Dia Brasil”, o Ibama se pronunciou, o Ministério se pronunciou, enﬁm,
as autoridades governamentais ligadas ao projeto se
pronunciaram de forma taxativa, aﬁrmando que não
há nenhuma alteração no cronograma previsto, que
as obras serão iniciadas conforme estava estabelecido. Portanto, é um acinte, é um desrespeito, é um
despropósito, é o enterro da palavra, já que, lamen-
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tavelmente, palavra de honra não há quando se trata
do atual Governo.
A propósito, já me manifestei em outras oportunidades, dizendo que o Presidente Lula tem sido um
instrumento de desgaste implacável da palavra dos
políticos. Não, Senador Mão Santa, que a palavra dos
políticos tenha tanta credibilidade, nunca teve. Na verdade, é uma palavra extremamente desgastada, mas
eu não sei se há algum governante deste País que
tenha desgastado tanto a palavra dos políticos como
o Presidente Lula. Pela forma como a maneja, leva à
indignação quem não aceita a mistiﬁcação, essa tergiversação permanente, a mentira e a bravata, o descumprimento das promessas e o descumprimento dos
compromissos.
Enﬁm, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é um pecado grave, não porque se trata de um religioso, mas
porque se trata de um brasileiro que merece todo o
respeito de quem governa o País.
Mudando agora o alvo... Aliás, mudando o alvo
nem tanto, Senador Efraim, porque o Presidente da
República continua alvo, apenas o tema é outro. Na
semana passada, exatamente na última sexta-feira,
eu estive nesta tribuna abordando o pronunciamento
do Presidente quando recebeu em nosso País líderes
da América do Sul, inclusive o Presidente da Venezuela, o Coronel Hugo Chávez. O Presidente naquele
encontro saiu em defesa do Presidente venezuelano,
aﬁrmando que o Presidente Hugo Chávez é um democrata exemplar.
Vejam o que disse o Presidente: “Eu não sei se a
América Latina teve um presidente com as experiências
democráticas colocadas em prática na Venezuela”. E foi
adiante ao dizer que ninguém poderia acusar a Venezuela de não ter democracia. Disse Lula: “Poder-se-ia
até dizer que tem democracia em excesso”.
E todos nós sabemos que o governo Hugo Chávez é conhecido internacionalmente como supressor
das liberdades democráticas, a começar, Senador
Edison Lobão, pela liberdade de opinião e de imprensa. E nós sabemos que a supressão da liberdade de
opinião e de imprensa signiﬁca o caminho para a supressão das demais liberdades, terreno indevassável
da alma humana.
Lula fez essa avaliação em defesa da postura
democrática do Presidente Hugo Chávez. Chávez,
segundo Lula, foi demonizado no Brasil, mas seria,
na opinião dele, um companheiro da integração da
América do Sul.
Mas ontem o contraponto, Senador Geraldo Mesquita Júnior. Em visita ao Brasil, tratando de preparativos para a visita do Presidente George Bush ao nosso
País, o Secretário-Adjunto do Estado norte-americano
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Robert Zoellick acusou o Presidente da Venezuela de
enfraquecer a democracia. Lula aﬁrma que Chávez é
um paladino da democracia, e o representante norte-americano o acusa de enfraquecer a democracia.
Aﬁrmou que Chávez enfraquece organizações e instituições do seu país, o que representa uma ameaça
à democracia.
Foi, sem dúvida, uma resposta às declarações
do Presidente Lula, que aﬁrmou o excesso de democracia existente na Venezuela. É complicado deﬁnir o
que é excesso de democracia, principalmente quando a aﬁrmação é do Presidente Lula. Aliás, o representante do governo norte-americano ironizou o Presidente Lula ao aﬁrmar: “Não sei o que ele – o Lula
– quis dizer”. Confesso que também não sei o que o
Presidente quis dizer.
Diz, ainda, esse Secretário norte-americano:
Temos a preocupação com o fato de que Chávez
usa sua posição eleitoral para enfraquecer as instituições da democracia, como organizações não-governamentais, partidos de oposição e o Banco Central.
Democracia é mais que eleições.
Continuando, criticou a proposta de Chávez de
criar um Banco do Sul a partir de parte das reservas
dos países sul-americanos depositados nos Estados
Unidos da América. Disse ele: “Não estou seguro de
que conﬁo nele como banqueiro. Você conﬁaria?” Perguntou o Secretário dos Estados Unidos.
As declarações elogiosas do Presidente Lula ao
Presidente Chávez e os comentários desse Secretário
norte-americano evidenciam, mais uma vez, a implementação de uma equivocada política externa brasileira, onde o Brasil patina constantemente, tendo sido,
inclusive, submetido a derrotas lamentáveis em função
da condução inadequada adotada pelo Governo brasileiro, ou às pretensões megalomaníacas de liderança
internacional expostas pelo Presidente Lula nas ações
diplomáticas desenvolvidas pelo nosso País, que nos
levam a vexames consecutivos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Senador Alvaro Dias, V. Exª já cumpriu seu tempo
de dez minutos, mas estou ampliando por mais alguns
minutos para que V. Exª possa concluir seu brilhante
discurso.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço.
Vou concluir.
Quando o Secretário americano questiona se alguém conﬁaria num banco criado por Hugo Chávez,
acho que ele deveria fazer essa pergunta ao Presidente
Lula. O Presidente Lula, certamente, conﬁa, pois está
acostumado a oferecer cheques em branco a pessoas inconﬁáveis.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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PARECER Nº 19, DE 2005 – CN
Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o Aviso nº 13, de 2005-CN (nº 402-SGS-TCU/2005,
na origem), que “Encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 399, de 2005TCU (Plenário), bem como dos respectivos
relatório e voto que o fundamentam referente ao levantamento de auditoria realizado nas obras de construção de trechos
rodoviários no corredor leste do Estado do
Espírito Santo (TC nº 006.720/2004-1).”
I – Relatório
Trata o presente parecer do Aviso nº 13, de 2005CN (nº 402-SGS-TCU/2005, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 399,
proferido pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de
13-4-05. Tal deliberação está inserida nos autos TC nº
006.720/2004-1, que cuidam das obras de construção
de trechos rodoviários no corredor leste do Estado do
Espírito Santo.
O referido acórdão resultou do exame das audiências dos responsáveis por irregularidades veriﬁcadas
durante auditoria realizada nas obras de implantação
da rodovia BR–393/ES, trecho Muqui a Bom Jesus do
Norte, segmento Km 26,17 ao km 75,77.
No Contrato TT-0015/01, resultante da Concorrência nº 002/2001 e ﬁrmado com a empresa ARG
Ltda., foram apontados os seguintes indícios de irregularidades:
– projeto de terraplenagem insuﬁciente;
– sobre preço;
– prorrogação de prazo contratual e execução de
serviços sem a devida cobertura contratual de valor no
Contrato PD-17.009/2000 (serviços de coordenação,
supervisão e controle das obras de implantação dos
acessos norte e sul da segunda ponte de Colatina e
da variante, na BR–259/ES).
Além do exame das razões de justiﬁcativas, ﬁcou
consignado no voto condutor do Acórdão nº 399/2005
– Plenário o seguinte:
Como as obras de Restauração (Km 0,00 ao
Km 26,17) não foram objeto da auditoria realizada
pelo Tribunal, acolho o entendimento da Secex/ES
de que a recomendação de paralisação da execução
orçamentária deve restringir-se, apenas, ao trecho de
implantação da rodovia.
Tal paralisação, segundo relatório encaminhado
pela Corte de Contas, deve permanecer até a adoção
das seguintes medidas:
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a) deﬁnição da solução para a travessia da cidade
de Muqui/ES, pautada em estudos técnicos;
b) se escolhida apenas a solução da Travessia
Urbana de Muqui/ES, apresentar os estudos técnicos
sobre o impacto ambiental do empreendimento, bem
como o aceite pela empresa contratada, por meio de
termo aditivo ao contrato, da exclusão dos serviços
relativos ao contorno da cidade;
c) se escolhida a solução do contorno Rodoviário
de Muqui/ES, apresentar o projeto de terraplenagem
do trecho e a origem assegurada dos recursos para
sua execução; caso a origem dos recursos seja federal, considerando o sobre preço em itens de serviços
de movimentação de terra e que os serviços devem
ser contratados com a mesma empresa, o acréscimo
contratual com a ARG Ltda., só pode ser levado a efeito
se forem aceitos os preços do DNIT, base dez/98, nos
casos em que o sobre preço foi constatado e somente
se não ultrapassar os limites de acréscimo previsto na
Lei nº 8.666/93;
d) revisão/elaboração de todo o Projeto de terraplenagem da obra com os elementos técnicos necessários e suﬁcientes para atestar os quantitativos previstos
na planilha orçamentária do contrato, procedendo, em
caso de alterações porventura veriﬁcadas, a análise
comparativa do valor global contratado com o valor
orçado pelo DNIT, levando em consideração, inclusive, os serviços relativos á solução para a travessia da
cidade de Muqui/ES.
Essas providências foram insculpidas nos itens
9.6.1 a 9.6.2.4, do Acórdão nº 399/2005 – Plenário,
que, também, incluiu o seguinte:
9.8. encaminhar à comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do congresso Nacional cópia desta deliberação, acompanhada do relatório
e voto que a fundamentam, informando que as apurações realizadas no presente trabalho recomendam a
continuidade da paralisação da execução orçamentária
do Contrato TT-0015/2001, ﬁrmado entre o DNIT e a
empresa ARG Ltda., apenas para execução da implantação da BR–393, trecho Muqui – Bom Jesus do Norte
– Divisa ES/RJ, custeados com recursos do Programa
de Trabalho nº 26.782.0230.1OCL.0002 – construção
de trechos rodoviários no Estado do Espírito Santo,
até o saneamento das irregularidades apontadas na
presente ﬁscalização, visto que a obra de Restauração
da BR–393/ES, do km 0,00 ao km 26,17 não foi objeto
de auditoria pela equipe deste tribunal.
É o relatório.
II – Voto
As obras referentes ao Contrato TT-0015/2001
constam no Anexo VI da Lei nº 11.100/05 (LOA/2005),
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vinculadas ao subtítulo 26.782.0230.1E66.0002. O
objeto desse contrato corresponde á restauração e
implementação da BR–393/ES, no trecho Cachoeiro
de Itapemirim – Bom Jesus do Norte – Divisa ES/RJ,
segmento do km 0,00 ao km 75,77.
No entanto, segundo as informações remetidas
pelo TCU, as ﬁscalizações compreenderam apenas os
serviços de implantação, que se estende do segmento
do km 26,17 ao km 75,77, trecho Muqui a Bom Jesus
do Norte. Assim, em razão da permanência das irregularidades apontadas na auditoria e de que a suspensão
da execução, na forma como indicada no Anexo VI da
L0A/2005, abrange todo o Contrato nº TT-0015/2001,
a Corte de Contas recomendou a restrição da paralisação do objeto do contrato, para alcançar apenas o
trecho ﬁscalizado.
Este relator considera pertinentes as ponderações efetuadas pelo Tribunal de Contas da União,
uma vez que os serviços de restauração não foram
objeto de auditoria. Portanto, não se pode prejudicar
o andamento do contrato no que se refere a esses
serviços. Vale dizer que os serviços de restauração
não se confundem com os de implantação, pois são
trechos diferentes.
Diante disso, e com base no art. 97, § 5º, da Lei
nº 10.934/2004 (LDO/2005), VOTO no sentido de que
esta comissão:
a) tome conhecimento do Aviso nº 13, de 2005–
CN, e das peças que o acompanham;
b) delibere pela restrição dos efeitos decorrentes
da inclusão do Subtítulo nº 26.782.0230.1 E66.0002
– construção de trechos rodoviários na BR–393 no
Estado do Espírito Santo, trecho Bom Jesus – Cachoeiro do Itapemirim no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005
(LOA/2005), sob responsabilidade da Unidade Orçamentária nº 39.252, de modo que ﬁque suspensa, cautelarmente, a execução do Contrato nº TT-0015/2001,
apenas no que se refere aos serviços de implantação
(km 26,17 ao km 75,77), nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo.
Sala da Comissão, 2005. – Deputado Wasny de
Roure, Relator.
CONCLUSÃO
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, na Décima Sexta Reunião Ordinária, em 22 de setembro de 2005, aprovou, por unanimidade, o relatório do Deputado Wasny de Roure ao
Aviso nº 13/2005–CN, que nos termos do projeto de
decreto legislativo apresentado foi favorável à restrição dos efeitos decorrentes da inclusão do subtítulo
nº 26.782.0230.1E66.0002 – Construção de Trechos
Rodoviários na BR–393 no Estado do Espírito Santo,
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trecho Bom Jesus – Cachoeiro do Itapemirim no Anexo
VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005), sob responsabilidade da Unidade Orçamentária nº 39.252, de modo
que ﬁque suspensa, cautelarmente, a execução física,
ﬁnanceira e orçamentária do Contrato nº TT-0015/2001,
apenas no que se refere aos serviços de implantação
(Km 26,17 ao Km 75,77). Ao relatório e ao projeto de
decreto legislativo, nos dias 5 e 8-8-2005, não foram
apresentadas emendas.
Compareceram os Senhores Senadores Gilberto
Mestrinho, Presidente, Aelton Freitas – Augusto Botelho – Flexa Ribeiro – Geraldo Mesquita Júnior – Ideli
Salvatti – João Capiberibe – João Ribeiro – Mozarildo Cavalcanti – Romero Jucá – Romeu Tuma – Sérgio Zambiasi – Serys Slhessarenko – Valdir Raupp
e Wellington Salgado de Oliveira – e os Deputados:
Ronaldo Dimas, Terceiro Vice-Presidente – Almir Sá
– Amauri Gasques – Anivaldo Vale – Assis Miguel do
Couto – Bismarck Maia – Bosco Costa – Carlito Merss
– Carlos Alberto Leréia – Cezar Silvestri – Claudio Cajado – Devanir Ribeiro – Dr. Rodolfo Pereira – Eduardo
Sciarra – Eduardo Valverde – Elaine Costa – Francisco Dornelles – Geraldo Resende – Geraldo Thadeu
– Gilmar Machado – Gonzaga Patriota – Gustavo Fruet
– Humberto Michiles – Jackson Barreto – Jaime Martins – João Grandão – João Leão – João Magalhães
– João Magno – João Tota – Jorge Alberto – Jorge Bittar – José Chaves – José Divino – José Rocha – Josué
Bengtson – Jovair Arantes – Júlio Cesar – Laura Carneiro – Leodegar Tiscoski – Leonardo Monteiro – Luiz
Bittencourt – Luiz Carreira – Luiz Piauhylino – Lupércio
Ramos – Manato – Marcelo Castro – Marcelo Ortiz
– Márcio Reinaldo Moreira – Mauro Lopes – Miguel de
Souza – Milton Monti – Nazareno Fonteles – Nelson
Meurer – Nelson Pellegrino – Neyde Aparecida – Pastor
Francisco Olímpio – Pauderney Avelino – Paulo Afonso – Paulo Pimenta – Paulo Rubem Santiago – Pedro
Canedo – Pedro Chaves – Pedro Fernandes – Pedro
Novais – Professor Luizinho – Rafael Guerra – Renato
Casagrande – Ricardo Barros – Rogério Teóﬁlo – Rose
de Freitas – Sérgio Miranda – Sílvio Torres – Vander
Loubet – Waldemir Moka – Wasny de Roure – Wellington Roberto e Zé Gerardo.
Sala de Reuniões, 22 de setembro de 2005. –
Senador Gilberto Mestrinho, Presidente – Senador
Wasny de Roure, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 2005 – CN
Restringe os efeitos decorrentes da inclusão do subtítulo nº 26.782.0230.1E66.0002
– Construção de trechos rodoviários na
BR–393 no Estado do Espírito Santo trecho
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Bom Jesus – Cachoeiro do Itapemirim no
Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (L0A/2005)
sob responsabilidade da Unidade Orçamentária nº 39.252, de modo que ﬁque suspensa, cautelarmente, a execução do Contrato
nº TT-001512001, apenas no que se refere
aos serviços de implantação (km 26,17 ao
km 75,77).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica limitado os efeitos decorrentes da inclusão do subtítulo nº 26.782.0230.1E66.0002 – Construção de trechos rodoviários na BR-393 no Estado do
Espírito Santo trecho Bom Jesus – Cachoeiro do Itapemirim no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005)
sob responsabilidade da Unidade Orçamentária 39.252
de modo que ﬁque suspensa, cautelarmente, a execução física, ﬁnanceira e orçamentária do Contrato nº
TT-0015/2001, apenas no que se refere aos serviços
de implantação (km 26,17 ao km 75,77).
Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-ﬁnanceiro da execução das obras
mencionadas no art. 1º deste decreto legislativo, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata
o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.
Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 22 de setembro de 2005.
Senador Gilberto Mestrinho, Presidente – Deputado Wasny de Roure, Relator.
PARECER Nº 20, DE 2005–CN
DA Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre
o Aviso nº 24, de 2005–CN (nº 882-SGSTCU/2005, na origem), que “Encaminha ao
Congresso Nacional, cópia do Acórdão nº
855, de 2005 – TCU (Plenário), bem como
dos respectivos relatório e voto que o fundamentaram, referente ao Levantamento
de Auditoria (Fiscobras 2005) realizada nas
obras de Expansão do Sistema de Trens
Urbanos de Teresina/PI (Ramal Bandeira),
TC nº 005.208/2005-3.”
I – Relatório
Trata o presente parecer do Aviso nº 24, de 2005CN (nº 882-S OSTCU/2005, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 855,
proferido pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária
de 29-6-05. Tal deliberação está inserida nos autos
TC nº 005.208/2005-3, que cuida do levantamento de
auditoria (Fiscobras 2005) realizada nas obras de Ex-
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pansão do Sistema de Trens Urbanos de Teresina/PI
(Ramal Bandeira).
Segundo consta no relatório do Ministro Valmir
Campelo, “o Ramal Ferroviário da Praça da Bandeira irá facilitar o acesso da população dos bairros de
Teresina ao centro da capital, mediante um meio de
transporte rápido e econômico”.
Esse trecho, com extensão de cerca de um quilômetro, foi incluído no objeto do Contrato AT-N 30/87,
por meio de termo aditivo em 1990.
Todavia, foram constatadas irregularidades graves que recomendam a suspensão cautelar da execução do citado contrato. As irregularidades referem-se
a falhas na licitação, superfaturamento da ordem de
90,63% no trecho Ramal Praça da Bandeira e superdimensionamento do BDI em cerca de 40%.
Diante disso, o Tribunal de Contas da União, em
conformidade com as razões expostas pelo relator, exarou o Acórdão nº 855/05, contendo o seguinte teor:
9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com base no art. 98, § 5º, da LDO para 2005,
Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, que os indícios de irregularidades graves identiﬁcados na obra
relativa ao Ramal Ferroviário da Praça da Bandeira,
do programa de “Expansão do Sistema de Trens Urbanos de Teresina/PI”, objeto do contrato AT-N 30/87,
recomendam a sua inclusão no Anexo VI da Lei nº
10.934/2004, com a conseqüente paralisação de sua
execução orçamentária, física e ﬁnanceira, até ulterior
deliberação deste Tribunal.
É o relatório.
II – Voto
O Contrato AT-N 30/87 está relacionado no Anexo VI da Lei nº 11.100/05 (LOA/2005), vinculado ao
empreendimento “Expansão do Sistema de Trens Urbanos de Teresina – PI – no Estado do Piauí”. No
entanto, as indicações feitas excepcionam as obras
para conclusão do Ramal Bandeira. Isso signiﬁca que
as obras para conclusão do Ramal Bandeira podem
receber recursos.
Todavia, as informações fornecidas pelo Tribunal de Contas da União dão notícias de indícios de
irregularidades graves que ensejam o bloqueio de recursos orçamentários e ﬁnanceiros da União para o
empreendimento. Entre os indícios, merecem destaque
o superdimensionamento do BDI e o sobrepreço em
serviços inseridos no Contrato AT-N 30/87 por meio do
Termo Aditivo nº 5.
Não é demais dizer que essas falhas podem
provocar prejuízos aos cofres públicos. Portanto, necessária a intervenção desta comissão no sentido
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determinar ao Poder Executivo a suspensão cautelar
dos recursos orçamentário e ﬁnanceiro para o empreendimento em questão.
Diante do exposto, tendo em vista o que estabelece o art. 97 da Lei nº 10.934/2004 (LDO/2005), voto
no sentido de que esta comissão:
a) tome conhecimento do Aviso nº 24, de 2005CN, e das peças que o acompanham;
b) mantenha no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005
(LOA/200S) o Contrato AT-N 30/87, vinculado ao programa de trabalho “Expansão do Sistema de Trens
Urbanos de Teresina – PI – no Estado do Piauí”, sob
responsabilidade da UO nº 56.202, retirando a restrição que permitia a concessão de recursos orçamentário e ﬁnanceiro para as obras de conclusão do Ramal Bandeira.
Sala da Comissão, 18 de agosto de 2005. – Deputado Devanir Ribeiro, Relator.
CONCLUSÃO
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, na Décima Sexta Reunião Ordinária,
realizada em 22 de setembro de 2005, APROVOU, por
unanimidade, o Relatório do Deputado Devanir Ribeiro,
ao Aviso nº 02412005–CN, que nos termos do projeto
de decreto legislativo apresentado foi favorável à manutenção no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005, o Contrato
AT-N 30/87, vinculado ao programa de trabalho “Expansão do Sistema de Trens Urbanos de Teresina – PI
– no Estado do Piauí”, sob responsabilidade da UO nº
56.202, sem a restrição que permitia a concessão de
recursos orçamentário e ﬁnanceiro para as obras de
conclusão do Ramal Bandeira. Ao relatório e ao projeto de decreto legislativo, nos dias 19 e 22-8-2005,
não foram apresentadas emendas.
Compareceram os Senhores Senadores Gilberto
Mestrinho, Presidente – Aelton Freitas – Augusto Botelho – Flexa Ribeiro – Geraldo Mesquita Júnior – Ideli
Salvatti – João Capiberibe – João Ribeiro – Mozarildo Cavalcanti – Romero Jucá – Romeu Tuma – Sérgio Zambiasi – Serys Slhessarenko – Valdir Raupp
e Wellington Salgado de Oliveira – e os Deputados:
Ronaldo Dimas, Terceiro Vice-Presidente – Almir Sá
– Amauri Gasques – Anivaldo Vale – Assis Miguel do
Couto – Bismarck Maia – Bosco Costa – Carlito Merss
– Carlos Alberto Leréia – Cezar Silvestri – Claudio Cajado – Devanir Ribeiro – Dr. Rodolfo Pereira – Eduardo
Sciarra – Eduardo Valverde – Elaine Costa – Francisco Dornelles – Geraldo Resende – Geraldo Thadeu
– Gilmar Machado – Gonzaga Patriota – Gustavo Fruet
– Humberto Michiles – Jackson Barreto – Jaime Martins – João Grandão – João Leão – João Magalhães
– João Magno – João Tota – Jorge Alberto – Jorge Bit-
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tar – José Chaves – José Divino – José Rocha – Josué
Bengtson – Jovair Arantes – Júlio Cesar – Laura Carneiro – Leodegar Tiscoski – Leonardo Monteiro – Luiz
Bittencourt – Luiz Carreira – Luiz Piauhylino – Lupércio Ramos – Manato – Marcelo Castro – Marcelo Ortiz
– Márcio Reinaldo Moreira – Mauro Lopes – Miguel de
Souza – Milton Monti – Nazareno Fonteles – Nelson
Meurer – Nelson Pellegrino – Neyde Aparecida – Pastor
Francisco Olímpio – Pauderney Avelino – Paulo Afonso – Paulo Pimenta – Paulo Rubem Santiago – Pedro
Canedo – Pedro Chaves – Pedro Fernandes – Pedro
Novais – Professor Luizinho – Rafael Guerra – Renato
Casagrande – Ricardo Barros – Rogério Teóﬁlo – Rose
de Freitas – Sérgio Miranda – Silvio Torres – Vander
Loubet – Waldemir Moka – Wasny de Roure – Wellington Roberto e Zé Gerardo.
Sala de Reuniões, 22 de setembro de 2005. –
Senador Gilberto Mestrinho, Presidente – Deputado
Devanir Ribeiro, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, DE 2005 – CN
Mantém no Anexo VI da Lei nº
11.100/2005 (LOA/2005) o Contrato AT-N
30/87, vinculado ao programa de trabalho
“EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE TERESINA – PI – NO ESTADO
DO PIAUI”, sob responsabilidade da UO
56202, sem a restrição que permitia a concessão de recursos orçamentário e ﬁnanceiro para as obras de conclusão do Ramal
Bandeira.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica mantido no Anexo VI da Lei nº
11.100/2005 (LOA/2005) o Contrato AT-N 30/87, vinculado ao programa de trabalho “EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE TERESINA – PI
– NO ESTADO DO PIAUÍ”, sob responsabilidade da
UO 56202, sem a restrição que permitia a concessão
de recursos orçamentário e ﬁnanceiro para as obras
de conclusão do Ramal Bandeira.
Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico ﬁnanceiro da execução das obras
mencionadas no art. 1º deste decreto legislativo, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata
o art. 166, § 10, da Constituição Federal.
Art. 3º – Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 22 de setembro de 2005.
– Senador Gilberto Mestrinho, Presidente, Deputado
Devanir Ribeiro, Relator.
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PARECER Nº 21, DE 2005 – CN
Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre
o aviso nº 26, de 2005-CN (nº 1.009-SGSTCU/2005, na origem), que “encaminha ao
Congresso Nacional, cópia do Acórdão nº
1.009, de 2005 – TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentaram referente ao levantamento de
auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2005, nas obras complementares do
Cais de Capuaba no Estado do Espírito
Santo, sob responsabilidade da Companhia
Docas do Espírito Santo”.
I – Relatório
Trata o presente parecer do Aviso nº 26, de 2005CN (nº 1.009-SGS-TCLJ/2005, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão
nº 1.009, proferido pelo Plenário do TCU na Sessão
Ordinária de 20-7-05. Tal deliberação está inserida
nos autos TC 006.122/2005-1, que cuida das obras
complementares do Cais de Capuaba no Estado do
Espírito Santo, sob responsabilidade da Companhia
Docas do Espírito Santo (Codesa).
Segundo consta nos Relatório e Voto da lavra do
Ministro Substituto Marcos Bem Querer Costa, o ﬂuxo
de recursos orçamentários para a obra foi bloqueado
a partir de 2004, em razão de quatro irregularidades
graves apuradas no projeto básico pela empresa Stonenge. Na ﬁscalização efetuada em 2004, que resultou no Acórdão nº 677/04, veriﬁcou-se que a diretoria
da Codesa havia decidido encerrar o contrato com a
citada empresa e elaborar novo projeto básico para a
obra. Nessa ocasião, o Tribunal de Contas da União
entendeu que a medida adotada pela Codesa não desconstituía as irregularidades graves apontadas e, então,
não recomendou o prosseguimento das obras.
Na última investigação, que ora se examina, constatou-se que a Codesa iniciou o procedimento para a
contratação de empresa responsável para elaboração de novo projeto, bem como que as obras foram
incluídas no denominado Projeto Piloto, que prevê a
aplicação de recursos do superávit primário nos anos
de 2005, 2006 e 2007 em melhorias de infra-estrutura dos País.
Com base nessas informações a Secex/ES ﬁrmou
o entendimento de que “as irregularidades encontradas no antigo projeto básico só estarão desconstituídas quando for elaborado o novo projeto da obra, ou
o seu substituto, desaconselhando, por esse motivo,
o prosseguimento do empreendimento.”
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Para o Relator, no entanto, a situação evoluiu de
modo a permitir um desfecho distinto do preconizado
pela unidade técnica, com efeito, são por demais persuasivos os sinais de que o antigo projeto não mais
será retomado pela Codesa, cuja nova diretoria, a julgar pelas informações que prestou à equipe de auditoria da Secex/ES (ﬂs. 6/7), tem pleno conhecimento
de todas as sérias restrições que esta Corte alimenta
em relação ao inquinado projeto original, com base no
qual se quis licitar a execução das obras.
E, mais adiante, acrescenta que são razoáveis as
indicações de que as obras são, de fato, necessárias. A
Codesa informa que a retro área do cais de Capuaba
já foi alfândega da e que soluções provisórias adotadas para a estocagem de contêineres, causadas pelo
aquecimento da movimentação de cargas, levaram ao
desgaste do piso das áreas utilizadas. Por isso mesmo, a obra foi incluída no referido Projeto Piloto de
melhoramento da infra-estrutura portuária do Governo Federal, o que a sujeita aos prazos deﬁnidos pela
área de Planejamento, não convindo a existência de
etapa destinada a manifestação prévia deste Tribunal
sobre procedimentos administrativos. Sobre tais procedimentos deve incidir a presunção de legitimidade, a
ser avaliada nos processos de ﬁscalização e de prestação de contas afetos à corte de Contas.
O TCU, em conformidade com o entendimento
do Relator, proferiu o Acórdão nº 1.009/05, nestes
termos:
9.1. comunicar à Presidência do Congresso Nacional, à sua Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização que, tendo em vista o fato de
a Companhia Docas do Espírito Santo haver iniciado
procedimentos visando à contratação de projetista para
elaboração de um novo projeto básico para as Obras
Complementares no Cais de Capuaba no Estado do
Espírito Santo, em substituição ao projeto original eivado de irregularidades ensejadoras do bloqueio do ﬂuxo
de recursos nos exercícios de 2004 e 2005, e, ainda,
a constatação de que a obra foi incluída em projeto do
Governo Federal de aplicação de recursos do superávit primário no melhoramento da infra-estrutura física
do País, não há, por parte desta Corte, óbice de que
os recursos orçamentários consignados à obra, alocados no programa de trabalho 26..846.0909.0E20.0032
– Participação da União no Capital da Companhia
Docas do Espírito Santo – Recuperação do Pátio dos
Berços 201 e 202 no Cais de Capuaba – tenham regular execução.
É o relatório.
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II – Voto
As obras complementares no Cais de Capuaba
visam dotar a Companhia Docas do Espírito Santo de
mais uma área de movimentação e armazenagem de
cargas, em face da demanda esperada no crescimento da movimentação de cargas no Porto de Vitória/ES.
Apesar disso, os recursos orçamentários e ﬁnanceiros
federais para execução do empreendimento estão bloqueados em razão de irregularidades graves no projeto
básico, que ensejaram inclusão das obras no Anexo
VI da Lei nº 11.100/05 (LOA/2005).
Contudo, as ﬁscalizações efetuadas pelo TCU revelaram que a diretoria da Codesa encerrou o contrato
com a empresa responsável pela elaboração do projeto
básico eivado de irregularidades, bem como deu início
ao procedimento para contratação de empresa para elaboração de novo projeto. Isso indica que a companhia
deseja, no mínimo, corrigir as falhas do projeto básico
original. Assim, entendo que não há mais impedimento
para a continuidade do empreendimento.
Diante do exposto, tendo em vista o que estabelece o art. 97 da Lei nº 10.934/2004 (LDO/2005), voto
no sentido de que esta comissão:
a) tome conhecimento do Aviso nº 26, de 2005CN, e das peças que o acompanham;
b) exclua do Anexo VI da Lei nº 11.10012005
(L0A/2005) o empreendimento “Obras Complementares no Cais de Capuaba (ES) – no Estado do Espírito
Santo”, sob responsabilidade da UO nº 39.211 (Companhia Docas do Espírito Santo).
Sala da Comissão, 2005. – Deputado Eduardo
Sciarra – Relator.
CONCLUSÃO
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, na Décima Sexta Reunião Ordinária, realizada em 22 de setembro de 2005, aprovou, por unanimidade, o relatório do Deputado Eduardo Sciarra, ao Aviso
nº 026/2005-CN, que nos termos do projeto de decreto
legislativo apresentado foi favorável à exclusão do Anexo
VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) do empreendimento
“Obras complementares do Cais de Capuaba (ES), – no
Estado do Espírito Santo”, sob responsabilidade da UO
nº 39.211 – Companhia Docas do Espírito Santo. Ao Relatório e ao projeto de decreto legislativo, nos dias 1º e
2-9-2005, não foram apresentadas emendas.
Compareceram os Senhores Senadores Gilberto
Mestrinho, Presidente – Aelton Freitas – Augusto Botelho
– Flexa Ribeiro – Geraldo Mesquita Júnior – Ideli Salvatti
– João Capiberibe – João Ribeiro – Mozarildo Cavalcanti
– Romero Jucá – Romeu Tuma – Sérgio Zambiasi – Serys
Slhessarenko – Valdir Raupp e Wellington Salgado de
Oliveira – e os Deputados: Ronaldo Dimas, Terceiro Vice-
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Presidente – Almir Sá – Amauri Gasques – Anivaldo Vale
– Assis Miguel do Couto – Bismarck Maia – Bosco Costa
– Carlito Merss – Carlos Alberto Leréia – Cezar Silvestri
– Claudio Cajado – Devanir Ribeiro – Dr. Rodolfo Pereira
– Eduardo Sciarra – Eduardo Valverde – Elaine Costa –
Francisco Dornelles – Geraldo Resende – Geraldo Thadeu
– Gilmar Machado – Gonzaga Patriota – Gustavo Fruet
– Humberto Michiles – Jackson Barreto – Jaime Martins
– João Grandão – João Leão – João Magalhães – João
Magno – João Tota – Jorge Alberto – Jorge Bittar – José
Chaves – José Divino – José Rocha – Josué Bengtson
– Jovair Arantes – Júlio Cesar – Laura Carneiro – Leodegar Tiscoski – Leonardo Monteiro – Luiz Bittencourt – Luiz
Carreira – Luiz Piauhylino – Lupércio Ramos – Manato
– Marcelo Castro – Marcelo Ortiz – Márcio Reinaldo Moreira – Mauro Lopes – Miguel de Souza – Milton Monti
– Nazareno Fonteles – Nelson Meurer – Nelson Pellegrino
– Neyde Aparecida – Pastor Francisco Olímpio – Pauderney Avelino – Paulo Afonso – Paulo Pimenta – Paulo Rubem Santiago – Pedro Canedo – Pedro Chaves – Pedro
Fernandes – Pedro Novais – Professor Luizinho – Rafael
Guerra – Renato Casagrande – Ricardo Barros – Rogério
Teóﬁlo – Rose de Freitas – Sérgio Miranda – Sílvio Torres – Vander Loubet – Waldemir Mora – Wasny de Roure
– Wellington Roberto e Zé Gerardo.
Sala de Reuniões, 22 de setembro de 2005. –
Senado Gilberto Mestrinho, Presidente. – Deputado
Eduardo Sciarra, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 11, DE 2005 – CN
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005
(LOA/2005) o empreendimento “Obras Complementares no Cais de Capuaba (ES) – no
Estado do Espírito Santo”, sob responsabilidade da UO nº 39.211 (Companhia Docas
do Espírito Santo).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam excluídos do Anexo VI da Lei nº
11.100/2005 o empreendimento “Obras Complementares no Cais de Capuaba Estado do Espírito Santo”,
sob responsabilidade da UO nº 39.211 (Companhia
Docas do Espírito Santo).
Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-ﬁnanceiro da execução das obras
mencionadas no art. 1º deste decreto legislativo, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata
o art. 166, § lº, da Constituição Federal.
Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 2005. – Senador Gilberto
Mestrinho, Presidente – Deputado Eduardo Sciarra, Relator.

Outubro de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ata Circunstanciada da 8ª Reunião de 2005,
(Ordinária), Dia 12 de Setembro de 2005, Segundafeira, às 10h30, na Sala nº 9 da Ala Senador Alexandre Costa
Ata Circunstanciada da 8ª Reunião de 2005 (Ordinária) do Conselho de Comunicação Social, realizada
em 12 de setembro de 2005, segunda-feira, às 10h30,
na Sala nº 9 da Ala Senador Alexandre Costa, sob a
Presidência do Conselheiro Arnaldo Niskier, destinada a: “Convergência Tecnológica dos Meios de
Comunicação”. Estiveram presentes os Srs. Conselheiros: – ARNALDO NISKIER, Presidente; – PAULO
MACHADO DE CARVALHO NETO, Representante
das empresas de rádio; – PAULO RICARDO TONET
CAMARGO, Representante de empresas da imprensa
escrita; – EURÍPEDES CORRÊA CONCEIÇÃO, Representante da categoria proﬁssional dos radialistas;
– GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, Representante das categorias proﬁssionais de cinema e vídeo;
– BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA, Representante das categorias proﬁssionais dos artistas;
– DOM ORANI JOÃO TEMPESTA, Representante da
Sociedade Civil; – JOÃO MONTEIRO DE BARROS FILHO, Representante da Sociedade Civil; – ROBERTO
WAGNER MONTEIRO, Representante da Sociedade
Civil; – ROBERTO DIAS LIMA FRANCO (Suplente),
Engenheiro com notórios conhecimentos na área de
Comunicação Social; – PHELIPPE DAOU (Suplente),
Representante da Sociedade Civil; – PAULO ROBERTO FRANCO MARINHO (Suplente), Representante da
Sociedade Civil; – Estiveram presentes, também, os
convidados: MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
- Presidente da TIM-Brasil, CLAUDIONOR COELHO
– Membro do Conselho Técnico da Sygnus e Consultor da Rede Fácil/Unibanco, FERNANDO FERREIRA
– Diretor de Tecnologia da RBS, ANTÔNIO DE PÁDUA
TELES DE CARVALHO – Vice-Presidente Executivo
da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Declaro
aberta a reunião do Conselho de Comunicação Social
do Congresso Nacional. Temos hoje um tema determinado, que foi sugerido pelo Conselheiro Roberto Wagner Monteiro, a quem solicito venha ocupar a mesa, à
minha esquerda, para coordenar os trabalhos de discussão em torno do tema por ele proposto.
Eu gostaria de assinalar – aliás, eu não gostaria,
mas vou assinalar – que não participarão da reunião,
por motivo justiﬁcado, o Conselheiro Luiz Flávio Borges
D’urso, Vice-Presidente; e os Conselheiros Fernando
Bittencourt, Gilberto Carlos Leifert, Daniel Koslowsky
Herz; e parece que também o Conselheiro Celso Augusto Schöder, na última hora, teve um impedimento.
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Estão conosco o que também é bom nesse sistema de rodízio, que apreciamos muito os Conselheiros
suplentes Phelippe Daou, amigo meu de mais de cinqüenta anos, que tem o dobro da idade da Conselheira Berenice. Ele é representante da sociedade civil. E
Roberto Dias Lima Franco, engenheiro com notórios
conhecimentos na área de comunicação social.
O termo de posse do Conselheiro Phelippe Daou
será assinado agora. Então, peço ao meu amigo Phelippe Daou, dos bons tempos em que éramos dois jovens idealistas, pois hoje somos dois senhores igualmente idealistas, que venha à mesa assinar o termo
de posse.
O outro termo de posse será assinado à tarde.
Meus amigos, antes de tratarmos da Ordem do
Dia, gostaria de assinalar que se encontra conosco
também o Conselheiro Paulo Roberto Marinho. S.Sª
participará dos trabalhos, de acordo com o nosso Regimento, alertando-o de que só não pode votar junto
com o titular. Mas é uma satisfação que ele esteja aqui
conosco também. Tenho certeza de que ele ainda vai
mandar fazer uma matéria muito bonita no Jornal do
Brasil sobre os nossos trabalhos. Ele está devendo e
creio que deveria pagar o mais rápido possível.
Eu queria fazer referência, com toda a serenidade, a um fato ocorrido na cidade de Marília, na semana
passada. Já foi preso um serralheiro que teria sido o
executor do crime de ataque e incêndio às instalações
do Jornal Diário de Marília e das Rádios Dirceu AM
e Diário FM, na madrugada de quinta-feira da semana passada. Há um mandante. Mas, de toda forma,
parece que não temos sossego em relação a essas
agressões ao que chamo superiormente de “liberdade
de expressão”. Nada pode justiﬁcar um crime dessa
natureza, inclusive com um mandante. Nada. Eu acho
que é obrigação do Plenário tomar conhecimento desse fato e, ao mesmo tempo, manifestar a sua repulsa,
como fez a Associação Nacional de Jornais e outras
entidades. Parece-me que vi a OAB também se manifestando, porque nem isso pode se propagar; nem
isso pode passar também em branco.
Então, também é nossa obrigação, como cultores
que somos da liberdade de expressão e do uso da ética nos meios de comunicação, que esses elementos
se juntem para que possamos propor ao Plenário, o
que hora faço, um voto de repulsa a isso que ocorreu
na cidade paulista de Marília.
Deixo ao Plenário a consideração se está de
acordo com a manifestação da Presidência. Sinto
que houve uma manifestação unânime. Vou pedir a
Drª Amália que prepare os colegas de imprensa que
estão, como sempre e com muita alegria para nós...
Mas que façamos uma manifestação de solidarieda-
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de à Associação Nacional de Jornais pela iniciativa e
também à Associação Brasileira de Imprensa, o nosso repúdio pelo que acabamos de narrar. Um ofício da
Presidência, em nome...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. E a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão,
já que duas emissoras...
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Abert.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO
– ...já que duas emissoras....
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – São
de rádio.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO
– ...são emissoras de rádio.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Bem
lembrado. Então, são três os ofícios, incluindo a nossa Abert.
Desde o primeiro momento em que assumimos,
em que se instalou uma outra diretoria, tem sido, e vocês são testemunhas, uma seqüência da Presidência
anterior, do nosso amigo Cavalcanti. Desde o início,
estamos com um problema ainda sem uma resposta
devida. Esse problema é o da falta de harmonia entre
as vertentes em que se consubstanciou o nosso trabalho. O que quero dizer com isso é que há um pensamento a respeito de radiodifusão e há um pensamento
a respeito de telecomunicações que nem sempre são
convergentes.
Existe um grupo de trabalho criado pelo Presidente da República, no dia 26 de abril, para estabelecer o
que seria a Lei Geral de Comunicação de Massa, em
nosso País. Mas não se sabe do andamento desse
trabalho. E isso também não inibe a nossa responsabilidade em relação à matéria. O Conselheiro Roberto Wagner tem sido bastante constante ao levantar
a problemática. E isso nos inspirou, com o apoio do
Plenário, a fazer hoje uma sessão para discutir esses
aspectos da convergência nos meios tecnológicos na
comunicação. Então, tomei a liberdade de solicitar
ao meu amigo Roberto Wagner que coordenasse os
trabalhos ao meu lado, o que ele vai passar a fazer a
partir de agora. Para S. Sª eu peço todo o apoio do Plenário, porque o tema é importante. Talvez seja o mais
relevante daqueles que estamos tratando aqui há mais
de oito meses. Ninguém melhor do que o Wagner para
fazer uma apresentação e provocar o debate.
Sinto falta da manifestação prometida do Conselheiro Fernando Bittencourt. S. Sª está viajando, mas
prometeu que nos enviaria um texto de referência. O
mesmo procedimento faria, e fez, certamente, Roberto
Wagner. Então, tenho a impressão de que, depois da
discussão, em que temos a presença de amigos que
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vão nos ajudar a conduzir o tema... Se o Wagner me
permite, eu pediria que já viesse compor a Mesa, mas
nós não abrimos mão da colaboração do Fernando Bittencourt, que, quando voltar, será disso cobrado.
Lembro aos presentes que as reuniões do nosso
Conselho são transmitidas pela TV Senado às sextas-feiras à tarde e às segundas-feiras pela manhã,
para alegria minha, com audiência, porque há muitas
pessoas que...
Não sei se contei para vocês que mantive outro
dia uma longa conversa com o Sr. Adib Jatene, ex-Ministro, que assiste ao programa. Provavelmente a essa
horas ele não está operando. Ele assiste às reuniões
pela TV Senado.
As atas já aprovadas estão à disposição da sociedade na página eletrônica do Conselho e são publicadas, como sabem, no Diário do Senado Federal.
A sétima reunião, realizada no dia 1 de agosto,
e a segunda ata da segunda reunião das comissões
técnicas, realizada em 6 de junho, foram enviadas por
meio eletrônico aos Srs. Conselheiros.
Pergunto se alguém deseja fazer alguma correção ou dar alguma sugestão.(Pausa)
Estão aprovadas.
Portanto, elas estão autorizadas a serem publicadas no Diário do Senado e disponibilizadas na página
eletrônica do Conselho.
Na ordem do dia, vamos realizar a nossa segunda
audiência pública sobre o tema “Convergência Tecnológica dos Meios de Comunicação.”
Informo aos Srs. Conselheiros que esta audiência terá dois convidados na parte da manhã. Haverá
depois um intervalo para o almoço e retornaremos às
14 horas para, até às 17 horas, complementarmos.
Já está conosco o Conselheiro Roberto Wagner, que será o coordenador da presente audiência
pública.
Convido os palestrantes para se sentarem à
mesa.
O Dr. Mário César Pereira de Araújo, Presidente
do Conselho de Administração da TIM Participações
S/A desde março de 2003, é formado em engenharia
eletrônica pela UFRJ, tendo feito o curso de especialização em técnicas digitais no exterior. Meus cumprimentos. Atuou na Telerj, por seis anos, na área de desenvolvimento de normas para serviços de comunicação
de dados. Em agosto de 1998, assumiu a Presidência
da Telecentro-oeste Celular, na área 07 do SMC. Em
1999, assumiu a Presidência da Norte Brasil Telecom,
empresa de serviço celular na área 08.
Chamo também para participar da mesa o Dr.
Claudionor Coelho, membro do Conselho Técnico da
Signus e consultor da Rede Fácil Unibanco.
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Agradeço a S. Sª o fato de ter um celular vermelho que nunca vi na minha vida, mas que me enche
de alegria, porque eu sou torcedor do América Futebol
Clube até hoje.
O Dr. Claudionor graduou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, magna cum lauder. É mestre em Ciência da Computação
pela UFMG; PhD em Engenharia Elétrica/Ciência da
Computação pela Standfort University, nos Estados
Unidos, e MBA pelo Ibmec. É atualmente Professor licenciado do Departamento de Ciência da Computação
da Universidade Federal de Minas Gerais.
Fernando Ferreira, Diretor de Tecnologia da RBS.
Dr. Fernando Ferreira graduou-se em Engenharia Eletrônica pela PUC do Rio Grande do Sul, fez especialização em telecomunicações. É proﬁssional da RBS
há trinta anos e atualmente é Diretor de Tecnologia da
RBS e Diretor da Sociedade Brasileira de Engenharia
de Televisão SET.
Acredito que precisamos de mais uma cadeira
para o Dr Antônio de Pádua Telles de Carvalho, VicePresidente Executivo da Rede Bandeirantes de Rádio
e Televisão, que ainda não chegou.
Dr. Antônio Telles foi membro deste Conselho na
primeira leva. Certamente, S. Sª deve estar chegando
para nos ajudar com a sua experiência.
Dou boas-vindas aos nossos convidados. Peço
ao Conselheiro Roberto Wagner que assuma a coordenação dos trabalhos, lembrando apenas que costumamos dar vinte minutos a cada palestrante para que
haja tempo para tudo.
Com a palavra o Sr. Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Bom
dia a todos.
Sr. Presidente, Conselheiros, convidados integrantes da Mesa, de fato, no meu entendimento, o
tema convergência tecnológica será – já é, mas será
– o vetor principal do desenvolvimento dos meios de
comunicação no nosso País.
Nós vamos tratar aqui, Sr. Presidente, de convergência. Nada de divergência. Nós entendemos que
a convergência tecnológica veio para ﬁcar, ajudar as
pessoas, as empresas e os países. Encontra-se presente, hoje, em todos os países.
Sr. Presidente, com relação à nossa Constituição
de 1988, naquela época certamente os constituintes
não tinham presente o desenvolvimento tecnológico
que viria nos próximos vinte ou trinta anos. Essa é a
razão pela qual, principalmente, eu solicitei a V. Exª, e
foi aprovada no Conselho, uma reunião especíﬁca para
tratarmos da chamada convergência tecnológica.
É importante salientar, Sr. Presidente, que o Conselho de Comunicação Social sendo o único conselho
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que tem base constitucional é o fórum privilegiado. Não
há outro que se equipare a ele para tratar de assuntos
que envolvam meios de comunicação.
Nós vamos hoje, aqui, desenvolver a tese de que
meios de comunicação com esse desenvolvimento
tecnológico abrangem as empresas de telecomunicações, de tecnologia, a Internet e as empresas de
radiodifusão.
Eu listei, Sr. Presidente, alguns itens sobre os
quais eu gostaria de tecer algumas considerações. Ao
primeiro eu dei como título Diferenças Constitucionais
ente os Serviços de Radiodifusão, Telecomunicações e
de Informática. É a base constitucional contida no art.
5º, inciso XII, art .21, XI, e art. 22, IV. Fiz uma pergunta:
podem as concessionárias de serviços de telecomunicações ou de informática prestarem serviços típicos
de empresas de radiodifusão?
E a um segundo item, Sr. Presidente, seguindo
esse primeiro, eu dei o título de Transmissão de Conteúdo, Prerrogativa dos Meios de Comunicação Social.
A base disso é a Constituição, capítulo 5º, arts. 221,
222 e 223. E ﬁz uma pergunta: podem as concessionárias de serviços de telecomunicações e as empresas de tecnologia e informática, Internet, transmitirem
ou produzirem conteúdos especíﬁcos de empresas de
comunicação social?
Essa é a realidade jurídica constitucional nos dias
de hoje. O constituinte separou empresas de telecomunicações, de radiodifusão e de informática; mas isso
em 1988. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia,
é impossível separar as atuações desses três setores.
Entendo que isso é um benefício à humanidade: o desenvolvimento tecnológico das empresas de telecomunicações, de informática e de radiodifusão.
Entretanto, Sr. Presidente, há um embaraço constitucional, porque relativamente às empresas de radiodifusão o constituinte de 1988 remeteu-as para um
capítulo especíﬁco de radiodifusão, o capítulo 5º, que
trata especiﬁcamente de transmissão de conteúdos. E
nesse capítulo 5º não se fala em empresas de telecomunicações nem em informática. Então, há, no meu
entendimento, não um vácuo jurídico, mas a ausência
de leis, de procedimentos legislativos que pudessem
regulamentar com mais precisão esse avanço tecnológico. Por quê? Porque é possível, nos dias de hoje, que
uma empresa de telecomunicações ou a empresa de
Internet possa, se assim o desejar, transmitir conteúdos
via telefone celular ou por intermédio da Internet.
Com isso, o que ocorreu? As empresas de radiodifusão, sobretudo as empresas de TV aberta, estão
passando agora pelo enfrentamento da nova tecnologia. Aquele serviço que na Constituição de 1988 estava dirigido às empresas de radiodifusão, hoje, com
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o avanço tecnológico, poderão também ser realizados
por empresas de telecomunicações e de Internet.
Nada há contra as empresas de telecomunicações
ou contra as de Internet, mas ocorre, Sr. Presidente,
que essas empresas de radiodifusão de TV abertas
até hoje são de capital nacional. Houve uma alteração no quadro societário e é possível, hoje, que uma
empresa de TV aberta possa conter, no seu quadro
societário, até 30% de capital estrangeiro votante. E
nas empresas de Internet e de telecomunicações não
há limite para o capital estrangeiro.
Então, eu queria deixar aqui, Sr. Presidente, sobre
esse assunto, a abertura dessa discussão e sugerir,
com base em dois princípios de direito público administrativo, a seguinte discussão: pode o princípio da
sinergia entre as empresas e da complementariedade
se é possível hoje, tecnicamente falando, as empresas
de telecomunicações adentrarem na competência das
empresas de radiodifusão e transmitirem conteúdos?
Porque há uma sinergia técnica, tecnológica que
permite isso eu faço o raciocínio ao inverso. As empresas de radiodifusão poderão eventualmente transmitir
serviços hoje especíﬁcos de empresas de telecomunicações? Essa é uma dúvida. Se à empresa de telecomunicações – sem que haja, digamos, uma previsão
legal, mas havendo uma convergência tecnológica tão
forte – for permitido transmitir conteúdo, eu faço a pergunta ao inverso, dentro do princípio da reciprocidade,
que é um princípio do direito administrativo público. As
empresas de radiodifusão poderão, se assim o desejarem, havendo condições técnicas, também transmitir
serviços de telecomunicações?
Essa é uma pergunta, Sr. Presidente, para as
empresas de radiodifusão brasileiras de capital aberto, ou as empresas brasileiras de capital aberto e sinais abertos, que eu reputo como sendo fundamental.
Haverá a hipótese, a probabilidade de se estender a
elas – empresas de radiodifusão – aquilo que as empresas de telecomunicações podem fazer? Porque o
inverso será possível, ou seja, as empresas de telecomunicação poderão também trabalhar com emissão
de conteúdo.
Eu listei também, Sr. Presidente, e rapidamente vou falar sobre alguns temas. É importante que se
fale. TV a cabo e TV por satélite, o DTH. Eu ﬁz uma
pergunta: O limite do art. 7º, da Lei nº 8.977, de 1995
– o art. 7º, II – pelo menos 51% do capital social com
direito a voto, pertencente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, com a sociedade
sediada no País, cujo controle pertença a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez anos, atinge
as TVs por satélite DTH?
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Presidente, tramita hoje na Anatel o pedido realizado pela Sky e pela DirecTV para que a Anatel
aprove, ou não, a operação, no Brasil, dessas duas
empresas de capital estrangeiro. Eles conseguiram
que a operação nos Estados Unidos fosse aprovada
e pedem que a nossa agência faça o mesmo.
Aqui também não há nada contra a DirecTV e
nem contra a Sky, mas ocorre, Sr. Presidente, que,
no caso das TVs por assinatura por intermédio de satélites, não há uma lei especíﬁca. Nós temos a lei de
TV a cabo, que são as televisões por assinatura de
transmissão por cabo. E nessa lei existe o limite máximo de 49% para o capital estrangeiro. Para as TVs
por satélite não existe. Também há um princípio jurídico que diz que não existindo vácuo jurídico, usa-se
a lei mais próxima do fato jurídico. Ora, se não existe
uma lei especíﬁca para TV por assinatura, por satélite, mas se existe uma lei de TV por assinatura, por
cabo, é possível imaginar que essa lei da TV a cabo,
na ausência de uma lei especíﬁca para TV por assinatura, por satélite, possa ser – digamos – chamada
a interpretar o fato jurídico. Então, eu defendo a tese
de que os limites da TV a cabo, no meu entendimento, deveriam ser implementados, usados nas TVs por
assinatura, por satélite.
E há também um fato, Sr. Presidente, interessante. A operação, no Brasil, da Sky com a DirecTV
vai importar numa base de assinantes em torno de
85%, o que, em direito econômico, caracteriza um
monopólio. A Constituição brasileira diz, no §5º do
art.22, o seguinte: “Os meios de comunicação social
não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”. Se nós considerarmos que TV
por assinatura, por satélite, é meios de comunicação
e a operação Sky/DirecTV, no Brasil, pode acarretar
a presença de monopólio ou oligopólio, porque vai ter
em torno de 85% da base de assinantes e, ﬁnalmente, que meios de comunicação no Brasil não podem
ser objeto de monopólio ou oligopólio, eu penso que a
Anatel terá alguma diﬁculdade, quase que insanável,
sem que se faça uma alteração ou no texto constitucional, ou, eventualmente, nos termos.
Eu acho que seria, inclusive, inconstitucional,
porque como a questão do monopólio está na Constituição, somente uma emenda constitucional poderia
retirar essa expressão “monopólio”.
Então, é um tema sobre o qual o Conselho terá
de se debruçar, sem nenhum parti pris. Não há nada
contra a Sky ou a DirecTV, muito pelo contrário. São
empresas que honram a TV por assinatura no Brasil,
mas há uma diﬁculdade jurídica que eu penso que terá
de ser enfrentada.
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Semelhante a isso, Sr. Presidente, é o acordo
societário da Globopar/NET com a Telmex. E esse
assunto está sendo examinado no Cade. A Rede Bandeirantes de Televisão solicitou entrar no processo como
terceiro interessado. E aqui falo com base numa reportagem realizada, de forma extraordinária, pelo Jornal
Folha de S. Paulo, em que teve acesso ao processo
que tramita no Cade e entendeu a reportagem da Folha
de S. Paulo, que possivelmente essa operação NET/
Telmex poderia estar conﬁgurando a presença de mais
de 49% no capital societário da NET de uma empresa
estrangeira, o que é vedado pela Lei. Também aqui,
não tenho nada contra a NET, muito pelo contrário. A
NET orgulha o país, e o empresário Carlos Slim é um
empresário extremamente reconhecido no seu país, o
México. Mas há notícias de que esse processo possa
estar criando um constrangimento, Sr. Presidente, à
Lei de TV a Cabo. E, portanto, penso que o Governo
deveria cuidar de acompanhar o processo no Cade.
Finalmente, Sr. Presidente, é sobre o BNDES.
Falei aqui de linhas de crédito especial para as empresas de radiodifusão, Internet e telecomunicações, TV
digital. A pergunta é: deve o BNDES criar linha especial
de crédito às empresas de radiodifusão, Internet, e de
telecomunicações, objetivando a implantação da TV digital? Há dois anos, mais ou menos, Sr. Presidente, um
Diretor do BNDES esteve aqui no Conselho e instado
a falar sobre isso ele disse que não se recordava da
existência de uma linha especial de crédito do BNDES
para atender a digitalização das empresas de radiodifusão, mas, também não tinha nada que impedia.
De sorte que ﬁz questão de trazer esse assunto a essa reunião, Sr. Presidente, para que, se V. Exª
entender que seja importante, depois veriﬁcaria qual
seria a atitude que o Conselho poderia tomar frente
ao BNDES com esse objetivo.
E inclusão digital: Fust e Funttel. Pergunto: Quais
as providências governamentais a serem imediatamente
implementadas para dar comprimento às disposições
contidas nas Leis que instituíram o Fust e o Funttel. O
Fust e o Funttel são leis de 2000 e são fundos criados
para favorecer a inclusão digital do povo brasileiro. O
Fust, durante algum tempo, teve um embaraço jurídico.
Ele estava sendo examinado no Tribunal de Contas da
União. O Tribunal de Contas estava vendo quais seriam
as melhores saídas para a implantação da inclusão digital, usando o dinheiro do Fust e do Funttel.
Penso, Sr. Presidente, que são fundos de mais
de quatro anos; que há um atraso enorme no uso do
dinheiro arrecadado pelo Fust e pelo Funttel. Penso que
o Conselho também, em parceria com as empresas de
radiodifusão e com as empresas de telecomunicações,
poderia fazer um trabalho forte junto ao Ministério das
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Comunicações e o Ministério da Ciência e Tecnologia
para que essa massa enorme de recursos, captados
fossem junto às empresas de telecomunicações, e o
Funttel também, que se ﬁzesse ﬁnalmente a inclusão
digital do povo brasileiro, usando esses recursos que
estão aí à disposição.
Encerrando, Sr. Presidente, o item 8, que relatei aqui. Serviço de valor adicionado. E a pergunta é:
podem essas empresas de telecomunicação ou de
Internet, diretamente, implementar serviços de valor
adicionado, abrangendo a transmissão de conteúdo
sem a participação de empresas de radiodifusão?
O serviço de valor adicionado esteve no Brasil
durante quatro anos, na guerra jurídica, no Ministério
Público de São Paulo, na 4ª Vara Federal, na 15ª Vara
Federal e na 20ª Vara Federal. Na 15ª Vara Federal, o
Juiz mandou arquivar o processo do Ministério Público
e entendeu que o serviço de valor adicionado não é um
serviço de direito difuso. Portanto, a pessoa que usa o
serviço de valor adicionado, ela pode ser encontrada.
E, sendo encontrada, não é uma pessoa difusa. Não
sendo uma pessoa difusa, o Ministério Público não
poderia intentar uma ação civil pública.
Na 20ª Vara, a Juíza entendeu que o serviço
de valor adicionado tinha base legal. E, ﬁnalmente,
agora no dia 24 de agosto próximo passado, na 4ª
Vara Federal de São Paulo foi assinado um Termo de
Ajustamento de Conduta, um TAC, no qual o Ministério Público, a Anatel e a Justiça Federal, acertaram a
forma pela qual o serviço de valor adicionado poderá
sem implementado pelas empresas de telecomunicações, certamente em parceria com as empresas de
radiodifusão.
Então, ﬁnalmente é isso, Sr. Presidente. E quero
dizer também da felicidade de estar aqui abordando
esse assunto, esse tema, Sr. Presidente, que será, no
meu entendimento, o tema de todos os temas. Não a
divergência, mas, a convergência entre empresas de
radiodifusão, empresas de telecomunicações e empresas de tecnologia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Meus
parabéns ao Conselheiro Roberto Wagner Monteiro,
que domina – como já sabíamos – completamente o
assunto e que fez uma exposição bastante elucidativa a
respeito dos problemas que vamos ter que enfrentar.
O Sr. Antônio Telles, que acaba de chegar, um velho amigo também, pintou o cabelo de branco, mas não
adianta. Ele vai participar do nosso debate, na segunda
parte. Ele é suplente do Conselheiro Gilberto Leifert.
De maneira que ele está aqui, na sua Casa, ele já foi
Conselheiro Titular e agora continuar conosco.
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Está conosco também o Dr. Stan Braz, Presidente-Executivo do IBCD. Muito obrigado pela sua
presença.
Pelo que o próprio Conselheiro Wagner, então,
nos colocou, a seqüência é do Dr. Mário César Pereira
de Araújo, Presidente da Tim Brasil, para falar e a coordenação segue com o Conselheiro Roberto Wagner.
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– Bom dia a todos. Primeiramente, queria dizer da satisfação de uma empresa de telecomunicações, em
particular a Tim, de estar presente a essa Comissão.
E, com isso, parabenizar o Presidente Arnaldo, através
do Conselheiro Wagner, por este convite. Acho que é
uma oportunidade de vermos que não existe divergência em nossos ramos. Existe sim oportunidade de negócio, que temos que potencializar para o crescimento
inclusive da sociedade brasileira.
Algumas das perguntas que o Sr. Wagner colocou, preferia abordar de uma maneira mais abrangente.
São três perguntas: a primeira, a segunda e a oitava,
para poder mostrar à geração de valor que podemos
trabalhar juntos. Então, vou dividir essa apresentação
em três partes: uma, a convergência e o setor de telecom e mídia, onde discutiremos as implicações dos
processos de convergências e os benefícios que ele
gera para os consumidores, os players da indústria e
para a sociedade como um todo. Na segunda parte, o
que o setor de telecomunicações pode contribuir para
esse cenário de convergência e desenvolvimento nacional. E, ﬁnalmente, o que podemos também entender
e ajudar para a preservação do interesse nacional.
Sabemos que, há uma década atrás, tínhamos
diferentes tipos de conteúdos, que eram distribuídos
através de diferentes meios e através de diferentes
dispositivos. O conteúdo de texto, que era através da
banca de jornal e de papel. Então, estamos dividindo,
por exemplo, vídeo, ondas de cabo, etc, e chegava aos
aparelhos de TV. E também o setor de telecomunicações, com conteúdo web, rede telecom e computador
PC. E também a voz, que era através da rede de telecomunicações e de telefones.
Com grande avanço tecnológico, a digitalização,
a tecnologia de compressão, a distinção que havia entre os setores de telecom e de mídia diminuiu, e hoje é
possível, ou quase possível, distribuir esses diferentes
tipos de conteúdo por meios diferentes. Normalmente,
nos referíamos a esse processo de substituição como
de convergência. Gostaria de mencionar que convergência não é apenas a distribuição do mesmo conteúdo,
mas, através de diferentes meios e dispositivos, mas,
também dar aos usuários melhores e novos serviços,
mais facilidades como conta única, menores preços.
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Esse processo de convergência ainda mantém
algumas características dos meios originais de distribuição. O conteúdo distribuído através dos meios
tradicionais de mídia, tende a ser em one too many,
tipicamente one way, seguido de grades pré-deﬁnidas
de horários.
Por outro lado, o conteúdo distribuído por meios
de telecom tende a ser on demand, mais interativo,
mais personalizado. O consumidor é privilegiado, podendo controlar o quê e quando quer consumir. Então,
a gente começa a ver que há uma diferença, começa
a ver que a comunicação de massa, que é uma comunicação de um para muitos e uma comunicação que
é, mais ou menos, personalizada.
E aí olhamos o que é a cadeia convergente. A
cadeia convergente, a cadeia de valor tradicional do
setor de mídia, produção de conteúdo, tais como a
produção de ﬁlme, música, reportagem, telenovelas;
produção ....de conteúdo; elaboração de grades de
programação; geração do sinal para rede e distribuição do conteúdo, broadcast, transmissão de conteúdo
entregue aos jornais e revistas.
Se olharmos a última linha, vemos a cadeia de
valor tradicional do setor de telecomunicações, que
começa na operação da rede, quer dizer, gestão e
manutenção da infra-estrutura de rede, vai a operação
de serviços, decisão da política ou verta comercial,
vendas dos serviços, e termina no atendimento ao
usuário, faturamento, atendimento ao cliente através
de canais diretos.
Então, se formos na coluna, já começamos a ver
uma cadeia de valor de convergência, onde as duas
expertises se agregam, com a produção de conteúdo,
programação de package de conteúdo, distribuição de
conteúdo de rede de operação, operação de serviços
de atendimento ao cliente. Um exemplo desse setor
convergente é o triple play, que é o acesso à Internet
de banda larga, canais de tv por assinatura, tradicionais e interativos, e serviços de telefonia.
Algumas empresas de mídia já começaram a oferecer serviços típicos de telecom, como, por exemplo,
as empresas de tv a cabo, que adotaram estratégias
triple play, onde a televisão, o acesso à Internet e a
telefonia, são oferecidas conjuntamente. Produtores
de conteúdo que decidem – e vemos também hoje
produtores de conteúdo que estão decidindo entrar
no mercado de telefonia móvel, que é uma pergunta
do Wagner, tais como a virgem na Europa e a Disney
ESPN nos Estados Unidos, que já estão entrando
nesse setor.
Por outro lado, as empresas telecom começaram
a oferecer serviços além da telefonia básica, portais de
conteúdo de Internet, como outros exemplos.
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E que benefícios têm a convergência de telecom
e mídia. O processo de convergência já trouxe diversos
benefícios. Para os usuários permitiu novos serviços,
como TV interativa, portais de conteúdo para banda
larga móvel, com vários tipos de conteúdo. Por exemplo: no Reino Unido, podem escolher entre até 400
canais, mais participação, mais liberdade de escolha,
mais personalização, mais conveniência como conseqüência direta do aumento da competição.
Os benefícios para o consumidor se traduzem
em benefícios para a sociedade como um todo. Nos
mercados convergentes identiﬁcamos que os consumidores gastam mais com telecom e mídia. No Reino
Unido, um dos países onde esse processo está mais
avançado, os gastos com esses setores têm aumentado
progressivamente de 3,4% para 4% do gasto familiar,
de 2000 a 2004. Signiﬁca que, separadamente, esse
setor representava 3,4% do gasto familiar. E ele cresceu junto, em percentual, no gasto familiar. Signiﬁca
que os dois setores, juntos podem agregar valores e
criar mercado maior.
A convergência também contribui para o desenvolvimento nacional com emprego e exportação. Por
exemplo: a telefonia celular, com a fabricação dos
aparelhos. Então, este ano, prevê-se uma exportação
de quase US$1 bilhão em telefones celulares, fora os
empregos gerados por essa produção.
Agora, podemos ver que estamos ainda em um
estado incipiente dessa convergência no Brasil, a despeito de outros países do mundo. Por exemplo: a TV,
nos domicílios brasileiros, tem uma penetração de 91%;
o rádio, de 88%. Mais do que a água tratada nesses
domicílios. O telefone ﬁxo é mais móvel, porque há lares que têm telefones ﬁxos e não têm móveis, e lares
que têm (os moradores) móveis e não têm ﬁxos; há
uma penetração de 64%, sendo o celular apenas 37%
dessa penetração. E o computador, com 16%. Desses
que têm computador, 12% usam dial up e banda-larga.
A TV por assinatura, 8%; Internet banda larga, apenas
5%. A projeção para 2008 é de que chegue a 9% a
Internet banda larga nos lares.
Mesmo olhando a penetração, a gente vê que
nos mercados mais maduros a penetração de banda
larga já está 25% a 30%. Há países que, para o desenvolvimento da população, incentivam a colocar nos
lares banda larga. Por exemplo: acabei de chegar, há
duas semanas, da Coréia; fomos ver a discussão deles
sobre a quarta geração. Enquanto no Brasil estamos
discutindo a terceira, eles estavam discutindo a quarta
geração, mas não têm nada ainda fechado.
Notamos que quase 100% dos domicílios coreanos têm banda larga. Isso é um incentivo do governo
à sociedade, inclusive com participações e fundos do
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governo para esse desenvolvimento. No Japão, também
a banda larga já é bem difundida dentro dos lares; na
China estão fazendo um trabalho extremamente forte
para o desenvolvimento da sociedade, a inclusão social e a evolução tecnológica e até exportadora de tecnologia desses países. E o celular, a tecnologia digital
mais difundida atualmente, ainda tem uma velocidade
de transmissão que limita – como nós pudemos ver
– maiores acessos a esses serviços.
Então, tendo visto, rapidamente, que a convergência é uma tendência mundial que gera diversos
benefícios aos consumidores e à sociedade, ainda
que em uma fase embrionária no País, gostaria agora
de apresentar o que penso que o setor de telecomunicações pode contribuir para esse processo de convergência e crescimento de valor dos serviços e para
a sociedade brasileira.
Aqui mostramos a evolução da tecnologia de
telecomunicações. Há dez anos, quando o segmento
era estatal, havia, por exemplo, telefonia móvel. Dezesseis por cento eram digital; todo o restante era o
sistema analógico. Foi feita uma grande inversão na
planta. A própria telefonia ﬁxa com o sistema discado
de Internet, que gera uma capacidade de 10 kbytes,
por segundo. E, depois, com o aumento da banda larga,
com melhores compressões de tecnologia de banda
e tecnologia digital, ela consegue chegar, com ADSL
e banda larga, a 100-1 megabyte. E, com ﬁbra-ótica,
conseguimos chegar a 10 megabytes por segundo na
rede ﬁxa, podendo colocar, realmente com qualidade, o vídeo on demand. E as implicações interativas
nessas fases: um vídeo de baixa qualidade, no início,
era monitoramento remoto, localização, segurança de
transporte, comércio e e-mails só de texto e imagens.
E com a tecnologia que nós falamos, das empresas
operadoras de celulares que optaram pela tecnologia
GSM, tem a UED. Na verdade, o EVDO signiﬁca que
é turbinamento da rede que já havia sido instalada pelas operadoras, seja GSM, seja CDMA, o que permite
que transmitir em maior velocidade da mesma banda
de freqüência. Isso nos permite oferecer outros serviços, além de voz, de qualidade e baixar e-mails com
maior velocidade.
Logo em seguida, a discussão que está ocorrendo na Anatel, para a venda da terceira geração, com
freqüências maiores. Costumo dizer que temos que
nos diferenciar um pouco de rede de terceira geração
e serviços de terceira geração. Nós podemos oferecer
hoje serviços de terceira geração nas redes de segunda geração. Esse é um trabalho tecnológico desenvolvido pelos fornecedores. A única facilidade de terceira
geração que existe, por exemplo, na Europa – e que
não é possível no Brasil – é a TV vídeo-chamada, que
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é aquela em que você chama e vê a outra pessoa do
outro lado. Se bem que, na Europa, de quatro ligações,
só uma aceita vídeo-chamada, porque às vezes não
está penteada, não está arrumada ou não está no local devido, então ela prefere não receber aquela chamada. Realmente essa é a única que não é possível
hoje por qualquer operadora de celular, independente
de ser CDMA ou GSM.
E há outro item que eu queria mostrar.
Por que acreditamos que podemos contribuir?
Existe hoje uma infra-estrutura instalada, resultado
de investimentos de mais de US$50 bilhões, que é um
ativo nacional que precisa ser alavancado, feito pelas
móveis e pelas ﬁxas depois da privatização.
Nós, por exemplo, temos uma grande experiência
em atender o consumidor em larga escala, quer dizer,
o faturamento que chega na casa do cliente, e o serviço de call center, de atendimento ao cliente, uma vez
que atendemos, juntos, a ﬁxa e a móvel, a quase 100
milhões de assinantes.
E a penetração, a capilarização é muito maior do
que a de TV a cabo. A telefonia ﬁxa está presente em
100% dos municípios brasileiros, até por obediência
às regras da Anatel. E na telefonia móvel, todas as
operadoras juntas – e muitas estão fazendo a mesma
cobertura em municípios –, 53% dos municípios estão
atingidos, o que representa mais ou menos 87% da
população. Quando eu falo em 64,7%, esses dados
são de 2004. Hoje, nós sabemos que a telefonia móvel,
segundo os últimos dados divulgados pela Anatel, já
atinge cerca de 70 milhões de assinantes.
E onde eu vejo que poderemos criar valor e atuar em conjunto? Onde cada um tenha sua expertise.
O setor de mídia e telecomunicações, cada um tem a
sua competência distinta. O setor de mídia tem pouca
experiência na operação do serviço de atendimento ao
usuário em larga escala: faturamento e arrecadação. E
o setor de telecomunicações tem pouca ou nenhuma
experiência em produção de conteúdo. No cenário convergente, cada setor pode manter as suas competências, contribuindo para o desenvolvimento do outro.
A competição entre as próprias empresas operadoras diminui muito a sua rentabilidade. Para isso,
elas têm de diminuir os custos. Hoje, a tendência das
operadoras é praticar o out source. A única coisa que
o out source não pratica é o accord business dela. Mas
há out source no call center, no sistema de informática,
na manutenção, e algumas empresas estão fazendo
até aluguéis dos sistemas de operação da rede, porque
elas têm que investir, sim. Dessa forma, ela mantém o
cliente e o serviço com ela. Então, imagine uma operadora... As operadoras que estão fazendo terceirizações ainda vão querer trabalhar em uma coisa que
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não entendem, que é o conteúdo. O conteúdo é de
quem sabe fazer. Falo, principalmente pela TIM, pois
nunca passou pela nossa cabeça produzir conteúdo.
Ela quer, sim, o conteúdo de vocês para levar para os
nossos clientes. Este é o diferencial: nós queremos dar
aos nossos clientes o conteúdo de vocês.
Tenho três aparelhos aqui para mostrar para quem
quiser ver a TV stream, que é on-line, corresponde ao
que está aparecendo hoje na televisão, que você assiste com uma defasagem de seis segundos, porque
tem de fazer a adaptação. É uma coisa que mostra a
imagem da empresa em termos de tecnologia, mas não
gera receita. Imagine ter uma televisão na sua casa,
de 25 polegadas, de 29 polegadas, ou mesmo de 18.
Você está no sofá, vendo com tranqüilidade um noticiário de 40 minutos, um ﬁlme de... E eu quero saber
quem verá na tela pequenininha do celular 40 minutos
de programação.
Esses conteúdos têm de ser adaptados para o
aparelho dispositivo ﬁnal. Essa é mais uma oportunidade de mercado, de crescimento no mercado. Você verá
a notícia em dois segundos. O brasileiro que vai para
o exterior quer saber o que está acontecendo no País,
então ele acessa. Isso acontece lá fora quando eles
vêm para cá. Eles não querem ver a notícia que está
ocorrendo no Brasil, mas a notícia da terra deles.
Então temos a oportunidade de trabalho, de convergência e da expertise de cada operadora, ao invés
de pensar que estamos em lados conﬂitantes. Nós
temos de aproveitar essa oportunidade e não pensar
que é uma ameaça. Isso é importante. Nós não temos
interesse nem temos expertise de conteúdo. Quero
saber que empresa móvel celular fará telenovela. Isso
não tem sentido. Agora, o resumo de uma telenovela
de qualquer emissora todo o mundo quer ver. E essa
é a oportunidade.
Isso nos levou a fazer parcerias com a Globo,
com a Bandeirantes, TV Senado, TV Câmara, grupo O
Estado de S. Paulo. Em alguns, nós temos, realmente,
um trabalho on-line, passa a programação e estamos
vendo. Outros são do tipo que você baixa o vídeo para
ver também. A Globo, por enquanto, é dessa forma.
Mas, eu acredito que um programa de TV de mais de
três ou quatro minutos em um celular será visto no início, e depois terá de ser adaptado, certamente.
Então, tendo falado sobre o setor de telecomunicações, que podem contribuir para o processo de convergência, com a sua expertise e infra-estrutura existentes, eu gostaria de ﬁnalizar mostrando os desaﬁos
de como nós podemos olhar esse trabalho em termos
de defesa do interesse nacional. Eu vou rapidamente
falar sobre a Livre Expressão, que está prevista na
Constituição. Eu entendo que o impacto das conver-
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gências Telecom/Mídia pode ser beneﬁciado com um
maior número de meios que favorecem a divulgação de
opiniões em manifestações culturais; possibilidade de
interação que enriquece o debate e abre espaço para
o diálogo; promoção da cultura nacional; novos meios
abrem espaço para produtores nacionais de conteúdo;
menos limites técnicos criam mais oportunidades para
distribuição de conteúdos regionais; vedação dos meios
de comunicação; a convergência permite a ampliação
dos meios de distribuição e do número de produtores
de conteúdo; e limitação do capital estrangeiro não
impacta a convergência, pois a restrição refere-se a
jornais, rádio e TV que já são disponíveis.
Outro item, preservação do interesse nacional.
Nossa proposta é dividir o impacto da convergência
em conteúdo on demand e conteúdo em termos de
stream e broadcast. No conteúdo on demand, o usuário decide que conteúdo ele quer receber não sendo
necessária a regulamentação especíﬁca. O objetivo
deve ser a preservação da liberdade de escolha dentro
dos limites penais e civis já existentes. Com relação
ao conteúdo de stream, nós temos duas dimensões:
a dimensão do consumidor e a dimensão do interesse
nacional. Com relação à dimensão do consumidor, o
aumento da competição favorece o consumidor com
novos serviços, maior facilidade de acesso a serviços,
menor preço. O papel do Estado deve ser incentivar a
competição através do sistema de defesa da concorrência. Com relação à dimensão de interesse nacional,
necessidade de defesa do interesse nacional, liberdade
de expressão, promoção da cultura nacional, incentivo à
pluralidade. Existem mecanismos de defesa do interesse nacional que usualmente são aplicados somente aos
meios tradicionais. A dimensão de interesse nacional
tem o controle dos meios de distribuição e controle de
conteúdo que poderia ser feita através de controle de
meio de distribuição e controle do conteúdo distribuído.
Aqui nesta apresentação nós mostramos como pode
ser feito de uma forma ou de outra. Entendemos que
se deve haver algum controle tem que ser controle da
forma do conteúdo e não do conteúdo em si e do percentual entre conteúdo nacional e conteúdo regional
porque isso protege realmente o interesse nacional e
a tendência das operações.
A convergência Telecom/Mídia, ainda incipiente,
é uma tendência mundial e gera diversos benefícios à
sociedade. O setor de telecomunicações pode contribuir
para o processo de convergência com sua expertise,
com as estruturas existentes e com a sua capacidade
de investimento. O atual arcabouço legal brasileiro permite participação do setor de telecomunicações nesse
processo de convergência, e o interesse nacional deve
ser resguardado no processo convergente Telecom/Mí-
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dia, dado o estágio atual de convergência, a legislação
atual é insuﬁciente para proteger o interesse brasileiro e, caso se desenvolva regulamentação especíﬁca,
essa deverá versar principalmente sobre controle de
conteúdo nacional e regional.
Nós vamos distribuir para os senhores o resumo
desta apresentação; temos alguns anexos em que
apresentamos alguns detalhes maiores que mostram
qual é tendência dessa regulamentação, dessa convergência no exterior. Nós sentimos que alguns países
já estão ﬂexibilizando um pouco mais para permitir o
desenvolvimento desse processo. Então nós vamos
disponibilizar para o senhores o que está acontecendo
no exterior. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) - Esse
problema de adequar o conteúdo ao celular é um
drama.
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
- A grade é pequena.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) - É muito
conteúdo para um tempo pequeno.
Agradecemos ao Dr. Mário.
Em seguida, conforme nós combinamos, o Dr.
Claudionor Coelho, membro do Conselho Técnico da
Signus, Consultor da Rede Fácil do Unibanco. O Dr.
Claudionor tem a palavra por 20 minutos, tempo que
eu espero que ele cumpra para que nós tenhamos
ainda 30 minutos de debate, até as 12h30, quando a
reunião será interrompida.(Pausa.)
Durante este intervalo, quero aproveitar para
agradecer ao nosso Conselheiro Paulo Tonet Camargo
a representação que fez do nosso Conselho diante de
uma delegação que veio aqui a pedido da República
de Angola, do Presidente de Angola, Antônio Corrêa
de Azevedo. Eles sugeriram que no dia 18 viesse uma
delegação que foi recebida pelo Conselheiro Paulo,
muito bem, segundo eles disseram. Conselheiro Joaquim Paulo da Conceição, Conselheiro Manoel Moreira
Pinheiro, João Carlos de Carvalho, uma visita de trabalho a nossa instituição. Eles tomaram conhecimento de todo o andamento das nossas atividades, o que
abrangem os CCSs. E ninguém melhor do que o Conselheiro Paulo Tonet Camargo, com a experiência que
tem, para recepcioná-los. Soubemos pelas informações
deles próprios que foi excepcional a receptividade, pelo
que eu agradeço muito em nome do Plenário.
Com a palavra o Dr. Claudionor.
O SR. CLAUDIONOR COELHO - Bom dia para
todos. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Eu
vou falar na verdade sobre o ponto de vista de convergência de mídia, mas o ponto de vista de pequenas e
microempresas, de como fazer isso como um potencial alavancador dessas empresas. Grande parte da
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minha experiência é exatamente na alavancagem de
micros e pequenas empresas na área de tecnologia.
Basicamente vou apontar a convergência das tecnologias, oportunidades e os riscos envolvidos quando
se fala em termos de Brasil.
Quando se fala das tecnologias atuais, para mim,
cada vez mais, estamos falando de coisas que são a
mesma coisa, ou seja, mídia, dados, voz, e a indústria
de softwares. Se você pegar TV e cinema, rádio difusão,
Internet e imprensa na medida em que se vão usando
bandas cada vez mais largas, está se falando exatamente da mesma coisa. O Yahoo foi para o mercado
de ação nos Estados Unidos, para o Nasdaq não como
empresa de Internet, mas como empresa de mídia há
dez anos. Da mesma maneira, se pegamos eletrônica de consumo, indústria de softwares, provedores de
conteúdo, setores de tecnologia de informação com as
bandas mais largas, cada vez mais, estamos falando
na convergência de todos esses setores.
Este é um gráﬁco que mostra que quando se fala
em convergência de wireless, e ela já está ocorrendo.
Aquela última bolha, apesar de não se conseguir ver
muito bem, mostra uma área de atuação basicamente
dos provedores de telefonia celular; a do meio mostra
os provadores de dados, tecnologia de dados tipo hiﬁ, e a de cima é para ultra wide band, quando se teria
rents menores e largura de bandas muito maiores.
Quando se começa a analisar este gráﬁco vemos a
convergência do wireless; por exemplo, a Intel promovendo o waimex, que é uma tecnologia para transporte
de dados, redes metropolitanas em diversas cidades
já estão começando a se tornar realidade, redes wireless e as novas gerações de celulares todas já vêm
integradas com tecnologia para transmissão de dados
como hi-ﬁ.
Eu brinco com esse assunto perguntando o que
você pode fazer mais com um celular além de ligar?
Cada vez menos o celular é um instrumento que você
vai utilizar para fazer uma ligação e mais é um provedor pessoal de conteúdo.
Neste gráﬁco, mostra-se, se não me engano, na
Coréia, o percentual de utilização de tráfego que não é
comunicação de voz em que se pode ver que os rings
tones e as gravuras são 44% do tráfego; jogos e entretenimento correspondem a 34%, e localização, tráfego
7%; banco com 5%, e-mail e chat 5,2%, e outros tipos
de tráfego 2,9%. Então cada vez mais o nosso celular
está deixando de ser apenas um telefone para ser um
dispositivo de comunicação pessoal.
Quando questionam para onde a tecnologia está
indo estou falando exatamente disto: estamos falando
de dispositivos universais para banda larga em que
se terão conectividade à Internet, interatividade de
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televisão, capacidade de computador pessoal e acesso a sistemas legados. Cada vez mais, os sistemas
estarão mais conectados, mais pessoais e as bandas
cada vez mais largas em todo lugar de qualquer lugar;
posso estar em qualquer lugar acessando o sistema
e acessando o conteúdo de qualquer lugar do mundo.
Então quando pensamos em termos de distribuição
de oportunidade, regulamentação no país, temos de
considerar que a pessoa pode não estar acessando
o conteúdo que esteja aqui no Brasil; ela pode estar
acessando um conteúdo nos Estados Unidos, pode
estar acessando um conteúdo que está disponível na
Europa, na Ásia ou qualquer outro lugar.
Só para dar um exemplo de como isso já está
acontecendo lá fora, este é o PS3, da Sony, sem querer fazer propaganda, que está para ser lançado no
ano que vem. Muitos analistas já dizem que a próxima geração de consoles de jogos nos Estados Unidos
vai substituir computador pessoal; em vez de comprar
um computador pessoal, o consumidor vai adquirir
console de game que vai servir também de computador pessoal com ponto para HDTV, para a televisão
digital, entre outras coisas. Isso tudo está indo para o
mesmo pote.
Em termos de aplicação, já temos na OSE junto
com a Signos, controle remoto inteligente com acesso a suas informações pessoais. Então na verdade o
celular é utilizado para poder ir a algum lugar comprar
um refrigerante, por exemplo. Você chega e compra seu
refrigerante em qualquer lugar, em Uberlândia você já
pode fazer essa compra de refrigerante em qualquer
shopping de lá.
O projeto Signos nosso é um projeto ambicioso
que é transformar o seu celular numa rede para se poderem fazer micropagamentos ou pagamentos utilizando
seu aparelho, e com isso se dá acesso a qualquer tipo
de população a crédito e a contas correntes.
Oportunidades de convergência na mídia signiﬁcam duas coisas: cadeia de inovação e fronteira
tecnológica; nós não podemos falar em oportunidade
de convergência sem falar nesses dois itens. Na verdade, o que estamos vendo constantemente, foi muito
bem mencionado que quando a Constituição foi feita
se pensava numa onda tecnológica e nós já estamos
duas ondas tecnológicas depois que a Constituição foi
feita e essa onda geralmente ela vem com o tempo e
ela provê desempenho.
Foi mencionada aqui pelo Presidente da TIM que
inicialmente havia bandas mais curtas e essas bandas
foram melhorando com o passar dos anos.
Geralmente você tem o seu consumidor que demanda algum tipo de serviço e produto e, na verdade,
é que há diversas ondas que vêm. Na verdade, essa

Outubro de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

não vai ser a única onda que virá; daqui a cinco anos
deve vir outra onda tecnológica e daí a cinco ou dez
anos outra onda, e temos que ser ágeis para sabermos
lidar com essas ondas.
Na verdade, o produto que o consumidor ﬁnal
compra num determinado instante é aquele que supera a sua demanda ou supera o seu interesse por
esse tipo de produto.
Vou dar um exemplo bem claro de algo que já
está acontecendo agora. Se você pegar aquela primeira
onda e falar que aquilo é telefonia ﬁxa, pegar a próxima
onda e falar que aquilo é telefonia IP, que já existe no
mundo há mais de dez anos, o que acontecia? A demanda do uso do consumidor excedia as expectativas
que a telefonia IP podia fornecer. Na hora em que a
demanda desse desempenho ou custo passa a ser o
que o consumidor deseja, ele começa a, gradativamente, saltar para essa nova tecnológica. Isso é inevitável
e ocorrem em qualquer país do mundo.
A mesma coisa acontece se você analisar do
ponto de fronteira tecnológica. Você tem P&D, que é
feito tipicamente em indústrias e universidades. Você
tem indústrias de bens de consumo e indústrias de serviços, e geralmente uma vai acompanhando a outra.
Se o país possui uma cadeia produtiva e uma indústria competitiva, qualquer incremento que você ﬁzer
em tecnologia, em avanço tecnológico no País vai ser
seguido por um aumento na indústria.
Quando a cadeia produtiva da indústria não é
competitiva, ou seja, faz-se investimento em P&D no
País e esses investimentos não são acompanhados na
indústria. Temos diversos casos que tanto se encaixam
neste primeiro fato quanto se encaixam no anterior,
no Brasil, em diversos tipos de setores. Se eu penso
em oportunidades, não para agora, mas para daqui a
três ou cinco anos, em cima desses dois tipos de item
– cadeia de inovação e fronteira tecnológica –, estou
pensando em telefonia IP... Ontem, quando eu estava
terminando de preparar esta apresentação, ﬁquei conectado por telefonia IP com Uberlândia durante duas
horas. Então, isso já é uma realidade, não há condição
de se negar que isso está ocorrendo.
A televisão digital está vindo aí. Ela adiciona um
caráter de interatividade com o usuário, o que não havia anteriormente. A empresa de internet, como mídia,
possui uma coisa muito interessante, que é a possibilidade de se poder segmentar que tipo de usuário está
usando ou navegando na sua página. Muito poucos
são os provedores de conteúdo que conseguem fazer
esse tipo de distinção. Há um espaço muito grande para
jogos. Na verdade, nosso mercado é extremamente
importador de jogos. Quando falo em jogos, vocês podem pensar que é até mesmo simplesmente joguinho
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eletrônico. Mas você pode usar jogos para a parte de
educação, jogos para a parte de ensino, cirurgias, etc,
para simulações... Projetos de aviões, hoje em dia, são
todos feitos por simulações. Isso tudo se encaixa nessa faixa de jogos. Isso cria uma área de oportunidade
muito grande em aplicativos, serviços e conteúdo.
Os riscos. Nosso País se caracteriza pelo excesso ou pela falta de regulamentação. A cadeia produtiva não é competitiva em muitos setores. Apesar,
por exemplo, de termos produção de celulares aqui, a
maior parte dos produzidos aqui não é projetada aqui.
Não existe nenhuma empresa que projeta celulares
aqui no Brasil, porque a nossa cadeia produtiva não
é competitiva.
Os investimentos em tecnologia no Brasil têm
problemas sérios. Há a questão de câmbio e impostos,
legislação... Vou passar rapidamente por esses itens.
O excesso ou falta de regulamentação no Brasil
acaba privilegiando os grandes, fazendo que eles se
tornem cada vez maiores. Eu tenho um slide em que
depois vou mostrar como isso ocorre. Enquanto que
nos Estados Unidos e em alguns países da Europa há
incentivos para que pequenas e microempresas possam
crescer e ser provedoras de conteúdo, aqui no Brasil
o excesso ou a falta de regulamentação faz com que,
no ﬁnal das contas, a única coisa que aconteça é que
as grandes empresas cresçam cada vez mais.
A cadeia produtiva não é competitiva. Os investimentos em inovação são feitos sem se levar em consideração, no País, onde se quer chegar. Os centros
de inovação são desqualiﬁcados para formação e pela
lei de inovação. E, apesar de formarmos muita gente,
existem problemas sérios de qualidade da mão-deobra formada nas universidades.
Isso daqui é um curso de empreendedorismo
que dou. Desculpem-me por colocar esse número,
mas isso é só para dar uma idéia de, quando se trabalha com pequenas e microempresas, como se dá
a tomada de decisão nessa empresa. Estou pegando
um país em que a taxa anual seja de 2% e um segundo país que tenha uma taxa de juros de 18%. São
países hipotéticos.
Na verdade, o que estou considerando no ﬁnal
dessa apresentação é que, se eu pegar um real agora
nesses dois países, no país cuja taxa de juros é de 18%,
depois do segundo ano esse real valerá R$0,62. Se eu
pegar um real num país cuja taxa de juros seja de 2%,
depois de cinco anos esse real valerá R$0,62.
Qual o impacto disso sobre qualquer tipo de
empresa? Nos Estados Unidos ou em um país que
tenha uma baixa taxa de juros eu consigo fazer um
planejamento de um negócio a longo prazo. No Brasil,
todo planejamento de negócio é feito a curto prazo. Se
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você pensar agora no ponto de vista de uma pequena
ou microempresa, ela tem que alavancar. Isso impõe
muito mais restrição às pequenas e microempresas
do que vocês possam imaginar.
Para dar uma idéia, isso tem um fator, de conseqüência óbvia, que é que quem ﬁnancia inovação,
pesquisa e desenvolvimento e novos produtos? Todos
os meus investimentos, todas as minhas decisões são
baseados no curto prazo. Existem problemas sérios
para se planejar uma empresa para crescer a médio
e longo prazo se considerar só a questão de taxas e
juros básicos. Não estou falando que a taxa de juros
tem que ser baixa ou que tem que ser alta, mas, se
ela for alta, tem que haver mecanismo que incentive
inovação, P&D e novos produtos nas empresas, mecanismos adicionais.
Se você for pegar o desenvolvimento de produtos inovadores, sejam esses produtos algo que você
vai comprar ou algum serviço que você vai comprar,
geralmente ele parte de um tripé – isso não é só aqui
no Brasil, mas em todo o mundo – onde se tem um
centro de inovação, se tem o governo e se tem a empresa. Esses três se juntam para construir um protótipo,
que vira um lote-piloto que vai ser testado. Pode ser,
por exemplo, uma empresa que vai fornecer ringtones
para a Tim, pode ser, por exemplo, uma empresa que
vai fazer uma empresa que vai fazer um equipamento
para o tracking de caminhões na estrada. Isso tem a
questão de propriedade, esse é o caminho até virar o
produto em si.
Vamos ver como isso ocorre no Brasil. Em primeiro lugar, falo para as pequenas empresas que não
quero que elas participem desse processo. Nos Estados Unidos existem mecanismos de apoio especíﬁcos
para as pequenas empresas.
Segundo. Os protótipos são do centro de inovação. A lei de inovação e as Fapesps, Fapemigs,
etc, utilizam transferência tecnológica para licenciar
tecnologias produzidas nos centros de inovação. Nos
Estados Unidos há uma ação do governo americano
para permitir que as empresas sejam donas das pesquisas de produtos que sejam ﬁnanciados por órgãos
do Governo. Isso não acontece no Brasil.
Terceiro. A inovação ﬁnanciada termina no protótipo. Então, o que acontece é o seguinte: sou uma
pequena empresa e consegui, miraculosamente, um
investimento para produzir um produto ou um serviço
novo para apresentar aqui no Brasil. Apresentei esse
serviço. Mas, na hora em que se tem um lote-piloto,
muitas vezes abre-se uma licitação, no caso de o Governo ser o cliente, e o que o Governo faz é, do ponto
de vista tecnológico, do ponto de vista de economia,
“comoditizando” o produto imediatamente. Ele está
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jogando o preço do produto no chão. Assim, provavelmente, pequenas e microempresas não terão condição de participar.
Nos Estados Unidos, mais uma vez – auxilio algumas empresas nos Estados Unidos e sei exatamente
como lá funciona –, há previsão de compra de lotespiloto para as pequenas empresas. O que quer dizer
isso? Quando se vai fazer algum ﬁnanciamento de algum projeto envolvendo inovação, Governo e alguma
empresa, você vai até a primeira etapa, que é aquela
em que o lote-piloto está concluído. Isso é um poder
de alavancagem de pequenas empresas tremendo,
que não é utilizado no nosso País.
Para se ter uma idéia, então, se você pegar uma
grande empresa e uma pequena empresa ali, o que
fazemos... Brinco muito falando que o Brasil é um país
que precisa distribuir oportunidades. Existem muitas
oportunidades que são concentradas e precisamos
distribuí-las pelos diversos setores do País. Então,
pego essa pequena empresa e falo o seguinte: “estou
te engessando porque não acredito que você vai ser
bem-sucedida”. Com isso vou tornar a grande empresa
cada vez maior. O que fazer Estados Unidos, Israel, os
países do Primeiro Mundo, alguns países asiáticos?
Eles dotam a pequena empresa de recursos para que
elas possam empresa, não para que elas ﬁquem tão
grandes quanto a grande empresa, mas para que elas
tenham oportunidade de crescer e ﬂorescer. Na hora
em que, no nosso País, tivermos o crescimento e o ﬂorescimento de muitas pequenas empresas estaremos
conseguindo a distribuição de riqueza no País.
Falarei de câmbio. Trabalho, atualmente, numa
empresa que, entre outras coisas, presta serviço para
a iniciativa, vamos estar prestando serviço para empresas globalizadas e no exterior. Uma coisa que posso
garantir é que dólar a R$2,30 não é competitivo para
empresas de tecnologia. Acabei de ver uma apresentação da Freescale, uma empresa da área de semicondutores que tem ﬁliais no Brasil e subsidiárias na
Europa, na Ásia e que está com sérios problemas por
causa da baixa do dólar. Como o dinheiro é investido
em dólar aqui, na hora de se fazer a competição, ela
leva para outros países. No caso de comentar a questão de autosourcing, de operação de informática, etc,
algumas empresas já estão, inclusive no Brasil, levando
a operação para fora do País exatamente por causa
de questões do câmbio.
Nossa legislação para contratação de pessoal
qualiﬁcado não é competitiva, se você for comparar com
a de outros países do mundo, e não existem incentivos
para empresas de tecnologia. Elas são ineﬁcientes e
raramente alcançam pequenas e microempresas. Então, ocorre, freqüentemente, um fenômeno que vocês
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conhecem, que é brain storm. As pessoas qualiﬁcadas
vão procurar oportunidades em outras terras.
Acho que consegui acabar dentro dos vinte minutos.
A convergência de mídia abre oportunidade para
distribuição de riqueza no País. Esta é uma das principais questões que eu queria apresentar aqui. Mas
ainda temos muitos riscos para eliminar a blindagem
ao sucesso que essas empresas possam ter num futuro próximo.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Muito
obrigado, Claudionor Coelho.
Devolvo a coordenação ao Conselheiro Roberto
Wagner para conduzir os debates até as 12h30.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Sr.
Presidente, eu gostaria de ouvir, inicialmente, os Conselheiros que quisessem fazer comentários sobre o que
os dois palestrantes falaram até agora, sobre convergência tecnológica.
O SR. PAULO MARINHO – Primeiramente, agradeço a gentileza de me conceder a palavra para levantar
uma questão que dirijo ao Dr. Mário César, Presidente
da Tim, que muito nos honra com sua presença. É um
dos executivos do setor de telecomunicações dos mais
competentes do mercado. Eu gostaria de aproveitar
a oportunidade para dirigir a ele a seguinte questão:
quanto representa para a Tim, em termos de faturamento, a disponibilização para usuários do conteúdo
que já existe através dos acordos que foram feitos com
as emissoras que já detêm acordos com a Tim?
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– Ainda não representa um faturamento porque é gratuito o que oferecemos para os nossos clientes. Há um
acordo com as operadoras. Agora, em toda essa área
de conteúdo, representa ainda somente um por cento
do faturamento da empresa. Quer dizer, com relação
a esse acordo com a Band, com a TVA, ainda não cobramos do cliente. Então, não há faturamento.
Com relação aos outros conteúdos que oferecemos, ringtones, hoje essa parte representa um por
cento do faturamento.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Dr. Paulo Tonet.
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Obrigado,
Sr. Presidente, caro Roberto Wagner, meus amigos,
eu achei riquíssima a exposição feita, tanto pelo Dr.
Mário César como pelo Dr. Claudionor. Acho que nos
enriquece e nos elucida. Para mim, pelo menos, representou uma conﬁrmação de algumas convicções e que
se aproximam muito do que disse o Mário.
Vejam: o Roberto Wagner, conhecendo bem, do
ponto de vista jurídico , esse tema, colocou com muita
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propriedade, no início, que nós temos uma regulação
constitucional diversa para telecomunicações e para
comunicação social. E a razão disso é muito simples.
A tecnologia existente em 1988, até um pouco antes,
convenhamos, o que nós estamos vendo hoje era coisa de ﬁlme ﬁcção, não podíamos imaginar. Se nós não
podíamos imaginar, muito menos o constituinte.
Então, o que foi feito? Foi concebida a norma
constitucional em cima de uma realidade tecnológica
que então existia. Telecomunicação era para transmissão, e a distribuição de conteúdo era a única plataforma
existente – jornal, rádio e televisão.
Isso foi mudando. As tecnologias foram acontecendo, e não existe lei, nenhum decreto, nenhuma
norma, nem mesmo a Constituição, que possa impedir o avanço da tecnologia, graças a Deus. Só que
hoje, nós temos – como se diz na linguagem futebolística, parar a bola no meio de campo – de imaginar
que nós precisamos partir de toda essa discussão de
um pressuposto. Os dispositivos da Constituição que
tratam da comunicação social confundem conteúdo
com plataforma, confundem conteúdo com o meio,
por uma razão muito simples: as antenas de rádio AM
e FM e as antenas de transmissão de televisão eram
as únicas formas de levar conteúdo de entretenimento
e informação ao povo brasileiro.
E mais, com um detalhe adicional: a transmissão
de longa distância – me corrijam os experts – naquela
época, que era a transmissão via satélite das redes de
televisão e de rádio, essa transmissão era um controle
estatal que ﬁcava na mão do Governo.A Embratel era
estatal. Então, essa foi a realidade sobre a qual nós
concebemos a norma constitucional.
Tudo isso mudou. Mudou a tecnologia, mudou a
realidade, porque hoje esse satélite, hoje essa forma
de transmissão não é mais estatal, é privada. Não vamos entrar no mérito do erro ou do acerto, eu acho
que nós temos que ser claros. O fundamental, na minha opinião, é que estabeleçamos um marco. Temos
que resolver o que é a regulação de plataforma, de
meio, o que é a regulação de conteúdo, porque hoje
essa regulação é confusa. E aí, aproveitando a última
exposição, quer dizer, essa regulação confusa impede um desenvolvimento que se possa fazer de todos
esses setores, seja de grandes empresas ou de pequenas empresas.
Eu me assusto muito, Sr. Presidente, de pensar
que qualquer produtora independente e internacional
pode, sem nenhuma restrição, se instalar no Brasil,
comprar o campeonato paulista, o campeonato Gaúcho,
do meu Grêmio, que vai subir para a primeira divisão,
se Deus quiser, comprar o campeonato nacional de
futebol, e essa produtora independente, com capital
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100% internacional, e estabelecer as condições de
transmissão e de divulgação disso, ou por uma plataforma gratuita que chegue a toda a população, ou
por uma plataforma paga que chegue em quem possa pagar.
Então, essa regulação, para mim, é fundamental
para que se avance num desenvolvimento tecnológico. Essa regulação não diz respeito à tecnologia; ela
diz respeito a conteúdo. E aí, sim, é uma questão de
Estado, aí é uma questão de identidade nacional, é
uma questão de preservação de cultura nacional, é
uma questão de manutenção dos valores nacional,
quando se está a gerar conteúdo de brasileiros para
brasileiros.
A Folha de S. Paulo de ontem, só para se ter uma
idéia, no caderno Ilustrada, traz a seguinte manchete:
“Seriado da Warner estréia primeiro pela Internet.” Eu
não vejo nenhum problema em um seriado da Warner estrear pela Internet, até porque é uma produção
estrangeira. A minha preocupação é que esse meio,
essa possibilidade pode se estender a uma produção
nacional, feita em português para brasileiros e que,
necessariamente, na regulação de hoje, não precisa
ser feita por uma companhia brasileira.
Então, eu acho que esta, Sr. Presidente, meu
caro Roberto Wagner, meus caros painelistas, talvez
seja um primeiro pressuposto sobre o qual este Conselho precisa se debruçar, quer dizer, é a regulação
do que diz respeito a conteúdo. Do jeito que a tecnologia vai, se nós tivermos claramente identiﬁcado – o
Mário colocou com muita propriedade – as empresas
de telefonia celular não vão querer produzir conteúdo.
Espero que não, Mário. Espero que não.
Agora, não há nenhum problema de nós estabelecermos essa regulação, para que ﬁque estabelecido
que a produção é coisa de brasileiro para brasileiro
e que esta produção poderá ser disponibilizada por
qualquer meio, por qualquer plataforma, para chegar
à maior capilaridade possível. Na gratuita, para chegar a todos os brasileiros, e na paga, para aqueles
que podem pagar.
A pergunta que eu gostaria de fazer aos dois painelistas: em cima dessa colocação, vocês veriam algum
problema, algum entrave, para que nós discutíssemos
o assunto nesta ordem: primeiro, uma regulação clara
e efetiva no que trata a conteúdo nacional, brasileiro;
e, segundo, vamos partir para a regulação, ou até para
a ausência dela, se for o caso, em relação aos meios
de transmissão desse conteúdo?
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– Em relação a conteúdo, poderíamos separar um
pouquinho essa diferença. Um é aquele conteúdo que
se coloca em broadcast, em que o cliente liga a tele-
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visão ou o rádio e recebe informações. Existe aquele
outro conteúdo, o demand, em que o cliente guarda,
o cliente pede o ﬁlme e até o programa de TV a cabo.
Então, ele consegue montar a grade. Se conseguirmos
separar isso...
Ele mostrou muito bem que o Governo brasileiro não incentiva a produção de conteúdo nacional. O
Wagner citou o BNDES, os fundos, para ajudar o desenvolvimento de conteúdos nacionais.O que nós não
podemos é impedir é que haja conteúdo nacional.
Eu me lembro, em 1973, eu estava recém-formado e saí da faculdade e alguns professores meus
passaram a ser meus chefes numa empresa da Telerj.
Na época, estava sendo divulgada comunicação de
dados pela rede telefônica. Esses senhores achavam
aquilo o maior crime do mundo, porque rede telefônica
foi constituída para colocar voz. E aí estavam prevendo
criar um investimento, que era uma caixinha de passabanda. O timbre da voz diminuía um pouco, mas não
afetava muito. Em compensação, ninguém passava
dados. E eu, na época com 24 anos, ﬁquei pensando
assim: será que nós vamos investir para diminuir a receita? Vejam o caso da proteção da língua francesa
nesse Mercado Comum Europeu. Você não vê ﬁlme
em língua inglesa em qualquer cinema lá, vê em francês. Você vai ver em italiano, ou em português, ou em
japonês, ou o que for, em alguns centros especíﬁcos.
Essa é a proteção da língua deles.
Nós temos que proteger a nossa língua, a nossa
cultura regional. Muitas vezes, vamos para o nacional
e esquecemos que o que temos de mais rico é o regional. Eu que trabalhei aqui no Centro-Oeste, eu sei
que é uma riqueza e a diferença que tem. Até para
explicar para os meus acionistas, porque apesar de
trabalhar numa empresa italiana, hoje, todos os nossos diretores regionais são brasileiros, eu ﬁz questão,
que conhecem os valores, os costumes e respeitam
as regras brasileiras.
Muitas vezes dizemos que o capital, o dinheiro,
não tem coração, não tem pátria. Agora, ele tem que
ser usado segundo as leis do País, isso é que é importante, e não inibir o desenvolvimento de pequenas
empresas. Porque se nós não botamos BNDES, se
nós não botamos quem faça, por que não, às vezes
ﬁnanciada e controlada pelas leis brasileiras? Leis que
não vão tolher o desenvolvimento do Brasil e o crescimento da cultura e da inclusão social; leis que vão
incentivar, mas permitir sempre que o brasileiro possa
crescer e trabalhar, e não sair as operadoras daqui do
Brasil, como estão saindo, como se disse. E que venham também fazer desenvolvimento.
Então, acho que tem espaço para cada um de
nós. Não podemos é ver as ameaças e achar que es-
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sas ameaças vão impedir o desenvolvimento. Vamos
trabalhar juntos e criar oportunidades, fazer parcerias
ganha-ganha: dois mais dois tem que dar cinco, tem
que dar seis, não pode dar um. Eu acho que, juntos,
podemos, como mostramos a cadeia de valor, criar
valor para nossas operadoras, nossos acionistas, mas
também podemos criar valor para o brasileiro, com a
inclusão social, com acesso, como nós vimos lá embaixo.
Por que a Coréia cresceu em cinco anos? A Coréia
tinha mais fome que a gente. A Coréia, Sr. Presidente,
trabalhou na educação ﬁrme do povo, na saúde, no
ensino base. E a educação é inclusão digital.
Há quanto tempo nós falamos em Fust e Fustel,
que nós empresas pagamos? E ela ﬁca parada e não
sai para lugar nenhum. Se é a tecnologia Unissys, se
é isso, e não chega aonde tem que chegar. A comida
não chega aonde tem que chegar, enquanto estamos
brigando se é software Microsoft, Linux, ou o que é
que é. Nós temos que fazer chegar.
Acho que nós temos que trabalhar juntos e podemos crescer muito juntos. Não tem conﬂito de interesses. Tem, sim, interesses para a sociedade brasileira.
Sou brasileiro nato, com 57 anos, e trabalhei 27 anos
na Embratel, na Centro-Oeste, que é a nacional, e trabalho na TIM, mas sempre trazendo o negócio para o
Brasil. Não importa o capital que estou trabalhando.
O SR. CLAUDIONOR COELHO – Eu queria só
fazer um pequeno comentário aqui, enfatizando o que
o Dr. Mário falou da importância de se diferenciar conteúdo de broadcast para conteúdo sobre demanda. O
Conteúdo sobre demanda, hoje em dia, se alguém me
perguntar se quero criar um mecanismo de regulação
que vai proibir outras empresas de produzirem o conteúdo e disponibilizá-lo no Brasil, o que vai acontecer é o
seguinte: esse conteúdo vai ser utilizado fora do Brasil,
vai ser publicado fora do Brasil e as pessoas vão ter
acesso a ele fora do Brasil. Isso é uma coisa que vai
ocorrer. Eu consigo acessar os jornais lá fora.
Eu estava nos Estados Unidos durante a penúltima Copa, eu assisti à Copa toda pela Internet, usando
um servidor de rádio on line da CBN. Eu ligava e ﬁcava
escutando. Eu estava lá nos Estados Unidos, no meu
laboratório, onde eu ﬁcava escutando rádio, de repente
o pessoal me via levantando para fazer a ola e para
falar que o Brasil tinha feito um Gol. Então, eu estava
acessando o conteúdo a partir de outro país. Isso aí
não vai se conseguir mudar.
Eu assisti à apresentação de um sociólogo. Na
verdade, ele até começa a falar sobre a sensação de
cultura, a formação de povo, em cima de valores nacionais. A Internet é um meio completamente difuso
e, na verdade, isso tem que começar a ser repensado
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agora. Como é que vamos fazer para dar às crianças
senso de cultura, senso de valor nacional? A última
vez que vi meu menino jogando on line, participavam
uma pessoa do Canadá, outra dos Estados Unidos,
um terceiro, europeu, e os três estavam num mundo
completamente virtual, discutindo o que iriam fazer.
Então, é preciso nos preocupar. Para mim, a questão principal é como vamos fazer para dar esse senso
de valor nacional para essas crianças que estão vindo
por aí, ou então não vamos conseguir segurar.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Antes de dar a palavra ao Conselheiro Eurípedes, eu
queria fazer uma pequena adesão às idéias do Dr.
Paulo Tonet.
Antes da Copa do Mundo de 1994, houve uma
luta do Mike Tyson – acho que a primeira – versus
Evander Holyﬁeld. O Dom King, que é um grande
empresário de boxe nos Estados Unidos adquiriu os
direitos da luta e passou no pay-per-view; não deixou
que as TVs americanas abertas passassem a luta, e
houve uma grita geral nos Estados Unidos que gerou,
na Câmara dos Deputados, uma legislação que diz o
seguinte: todo evento esportivo em que se tocar o hino
nacional americano é obrigada a ser transmitida por
uma TV aberta.
Isso quer dizer que o americano tem um cuidado muito forte em relação à proteção do conteúdo do
que passa nos Estados Unidos. As pessoas que não
freqüentam a legislação americana pensam que nos
Estados Unidos tudo é fácil, mas lá é tudo difícil.
Uma empresa nacional de TV aberta, para fazer
qualquer coisa nos Estados Unidos, encontra a maior
diﬁculdade. Citou o exemplo da Rede Record de Televisão, a Rede Record Internacional. Sr. Presidente,
é uma coisa quase invencível ter acesso ao mercado
de vídeo nos Estados Unidos.
O Brasil, devido a esse vácuo jurídico que existe,
está muito frágil, então quero aderir completamente às
preocupações do Dr. Tonet, porque se não tomarmos
o cuidado de elaborar uma legislação que proteja o
conteúdo nacional e, por tabela, as empresas nacionais de transmissão e geração de conteúdo, ﬁcaremos
numa situação quase que anárquica.
Este tema, como eu disse, é muito importante e
faço questão de dar mais este depoimento.
Com a palavra o Conselheiro Eurípedes Conceição.
O SR. EURÍPEDES CORRÊA CONCEIÇÃO – Sr.
Presidente, Roberto Wagner, antes da minha pergunta,
gostaria de atentar para aquilo que o Roberto mencionou anteriormente, relativo à questão da venda da
NET Serviços à Telmex mexicana.
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Começamos a perceber que a Globopar, como
sócia minoritária, segundo a matéria, determina quem
pode utilizar a grade das TVs a cabo no Brasil. Isso
levou à extinção de postos de trabalho em algumas
empresas. Exemplo: o nosso programa infantil, chamado “Castelo Ra-Ti-Bum”, programa extremamente
didático, foi trocado pelo Mickey Mouse, porque a Globopar assim determinou.
Outro grau de diﬁculdade que estamos percebendo: temos a Globo News e a Band News na área de
esportes; nós temos o canal Terra Viva e o Canal Rural,
que, inclusive, é da RBS. As nossas TVs têm diﬁculdade
em relação à utilização do cabo, das grades.
Então pergunto tanto ao Dr. Claudionor quanto
ao Dr. Mário o seguinte: em virtude desse grau de diﬁculdade tanto da legislação, como o Roberto falou,
desse vácuo, pode haver o monopólio na distribuição
de conteúdo por essas empresas de capital estrangeiro? Na TV a cabo já está havendo esse monopólio.
E a pergunta que fazemos reﬂete a preocupação do
Conselheiro Tonet com esse campo.
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– Com relação ao monopólio, há várias formas de se
regular isso, ao passo que o consenso sobre regular a
tecnologia é impossível; deve-se regular a forma com
que as coisas chegam lá.
Quando for obrigatória a oportunidade de...
Setor de telecomunicações, um exemplo. Não
tenho meio de transmissão. Uma concorrente minha
tem ﬁxo, meio de transmissão e o celular. Ela pode
oferecer por celular o preço do uso do meio de transmissão baixinho e me cobrar muito caro, tornando-me
uma empresa anticompetitiva.
Acredito que a regra de igualdade tem que ser
mantida. Se eu souber que está sendo oferecida para
alguém por um determinado preço, terá que oferecer
pelo mesmo valor para outros. Isso é fácil de se descobrir.
Outra é o percentual de conteúdo da programação que você tem que ter.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – O senhor acabou de se referir a um episódio
da Sky/NET, que estabelece, de acordo com a sua
própria vontade, o conteúdo que deve ou não entrar.
E o senhor está dizendo que aquilo que for oferecido
a um deve ser oferecido a outro.
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– Exatamente.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Hoje, por exemplo, no episódio “Terra Viva”,
da Band, ao contrário do que aconteceu no sistema
de cabo ou de transmissão em DTH no mundo inteiro, porque em todo o mundo, assim como no Brasil, a
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operadora paga ao produtor do conteúdo pelo material
fornecido, para que a Band conseguisse colocar no
line up da Sky o “Terra Viva”, ela foi obrigada a fazer
um contrato, pagando mensalmente US$25 mil para
que o canal pudesse ser aceito.
Como o senhor está vendo, da prática à gramática há uma diferença fundamental.
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– Não estou falando da prática; estou falando da prática e da gramática do setor de telecomunicações que
pode ser estendida para outros setores pelos órgãos
reguladores.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Nós devemos entender que, se há uma possibilidade como essa na área de operadoras de cabo,
com todo o respeito à honradez do setor de telecomunicações, não sou obrigado a acreditar que esse setor
seja mais precioso, mais puro...
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– Não, não é mais precioso, mas, depois de falar sobre
o regulamento, vou citar um detalhe: se eu, por exemplo, coloco um site da... (inaudível) e alugo parte dele
para outra operadora concorrente nossa, sou obrigado
a dar as mesmas condições para outra concorrente,
por isonomia. Tenho que provar que não tenho espaço
nem condições dentro de sala, do que for. É o regulamento que temos em telecomunicações.
Então, mais uma vez, é uma boa oportunidade
de se dizer...
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Esse regulamento, qual é o caráter...
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– É da Anatel, e nós somos punidos se a empresa ﬁzer
reclamação, porque a Anatel investiga e multa, como
ocorre também com propaganda enganosa.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Desculpe, Sr. Presidente, mas a Anatel, como
entidade ﬁscalizadora e reguladora, é lamentável, porque a rádio pirata usa e abusa dos espaços no Brasil
sem que a Anatel tome a menor providência.
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– Respeito a sua opinião, porém na nossa área, em telecomunicações, como operadora, ela é bastante dura
e nos multa em relação à qualidade e tudo.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Desculpe, também não é verdade.
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– Mas quero dizer uma coisa...
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Eu gostaria ainda de refutar o senhor...
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Informo
ao Conselheiro que chegamos ao limite e esse batebola não vai ter ﬁm.
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O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– Mas eu só queria dizer uma coisa.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Hoje à
tarde, inclusive, V. Exª vai falar.
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– Eu queria dizer que o setor de telecomunicações representa mais uma oportunidade para vocês saírem
desse problema. Estamos oferecendo mais, e aí vem
a pluralidade da distribuição e do acesso. Com isso,
até o ambiente competitivo vai facilitar a mudança de
determinadas atitudes. Quando há oligopólio e monopólio, a atuação é outra; quando existe a capacidade
de disputa, de competição, isso facilita.
A TIM está à disposição para fazer esse acordo
com qualquer operadora nas mesmas condições isonômicas. E quem vai escolher é o cliente quando acessar. Ele vai saber se a programação é boa, mas é ele
quem vai decidir o que vai ver, e não será a emissora
que vai impor ao cliente.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Muito obrigado pelo aparte.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Conselheira Berenice, fazendo um apelo para que seja breve,
porque já passamos da hora do almoço.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA – Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, nossos convidados, bom dia a todos.
Considero positivo usar essa meia hora que demoramos hoje para começar a reunião agora.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Nós começamos na hora, rigorosamente às 10h30. Qual foi
a meia hora que nós atrasamos?
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA – Creio que o senhor nem estava aqui às 10h30,
mas não faz mal.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Eu estava, comecei às 10h30; o seu relógio é que está ruim.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA – Realmente ele está sete minutos adiantado.
Perdoe-me, Presidente. Mas agradeço a liberalidade
pelos 30 minutos.
Eu gostaria de dizer, representando aqui os artistas, trabalhadores e produtores independentes, que
vemos de uma forma muito positiva essa posição das
empresas de telecomunicações no que diz respeito à
sua intenção de cumprimento da legislação, de proteção da cultura brasileira nas suas expressões relativas
à atividade audiovisual.
Digo isso porque, efetivamente, têm toda razão
os Conselheiros Roberto Wagner e Paulo Tonet quando falam da necessidade de proteção dessa atividade
e dessas expressões.
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Somos um país muito grande, com uma diversidade fantástica, uma riqueza impressionante e muitas
diferenças culturais que, no entanto, devem ser analisadas como uma manifestação de riqueza.
Infelizmente, no que diz respeito à manifestação
audiovisual do cinema brasileiro, à produção independente para a televisão, até hoje nós não tivemos a
possibilidade de contar como sistema de radiodifusão
brasileiro como um aliado.
Há doze anos, tramita no Congresso Nacional a
tentativa de regulamentação do art. 221, que versa sobre a obrigatoriedade de exibição do conteúdo brasileiro
regional e independente pelas empresas de radiodifusão. São anos e anos de tentativas, de negociação,
de conversações com todas as empresas – e são tão
poucas –, o que nos levou a absolutamente nada.
Ano passado, apesar de este Conselho ter se manifestado em relação a um dos projetos que tramitam
na Casa sobre o assunto, novamente pela manifestação dos interesses das grandes redes, esse projeto
está paralisado neste momento.
De modo que se nós, os realizadores independentes, não podemos ter a televisão como veículo
para difusão dessa riqueza e das diferenças culturais
que tem o nosso País, então que as teles nos proporcionem isso.
Portanto vemos de uma forma muito positiva a
intenção de cumprimento da legislação em princípio.
Nem é preciso, como se aventa aqui, elaborar novas
legislações a esse respeito, mas apenas regulamentar
o que a nossa Constituição determina.
Com certeza será uma oportunidade concreta de
desenvolvimento para esse segmento.
Gostaria de, no entanto, perguntar aos senhores,
com relação ao desenvolvimento da infra-estrutura
local, ou seja, brasileira e até latino-americana, para
o desenvolvimento de todo esse processo de convergência e de digitalização que estamos vivendo: qual
é a diﬁculdade que existe, como os senhores vêem a
possibilidade de o Brasil ou a América Latina vir a sediar um dos treze servidores-raízes de acesso à rede
mundial, a web, que talvez isso aqui pudesse nos dar
um domínio concreto sobre esse espaço virtual que
é criado por meio de todo esse processo, com todas
implicações positivas com relação ao desenvolvimento
de indústria, de educação, de tecnologia de informação, etc. Muito obrigada.
O SR. MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
– Desde que eu cheguei na TIM, eu tenho mostrado
que, quando trazemos desenvolvimento de fora o custo
homem/hora é pago em euro; e no Brasil você paga
em real. Quando recebo a receita do meu cliente é em
real, não recebo em euro. Então, convencemos a criar
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um pólo de desenvolvimento tecnológico em Santo André. Este pólo, além de ser um ponto de referência...
Lá em Santo André há onze universidades, e tem um
nível de escolaridade, talvez, dos mais elevados do
Brasil e com poucas oportunidades naquela região do
ABC, uma vez que a indústria fabril saiu de lá. Então,
entendemos que se tem que aproveitar a indústria de
serviços. Estamos colocando um call center de referência, estamos colocando – e não tenho nenhuma falsa
humildade em dizer – talvez o maior e mais complexo
datacenter do Brasil e usar os recém-formados e as
faculdades para fazer o que nós chamamos de incubadoras de desenvolvimento. E pretendo fazer com
que esse desenvolvimento seja feito aqui no Brasil
e exportado, inclusive, para a Itália, com lucro para
todo o grupo. Acho que temos que olhar, sim, as possibilidades de desenvolvimento de software, estamos
inaugurando agora e já está funcionando o call center
para fazer esse tipo de trabalho.
Mas vou contar uma historinha criada lá no norte
de Milão, a respeito de pessoas pobres – porque dizemos que o norte da Itália é rica, mas não é não – eles
criaram esse tipo que se chama Bicocca, e hoje, lá,
o pessoal está extremamente desenvolvido, inclusive
exportando. Estamos trazendo alguma experiência de
lá para cá, para praticar, inclusive, o desenvolvimento,
mas o desenvolvimento de software para os nossos
serviços, não conteúdo, porque conteúdo eles não
sabem fazer. Quem sabe fazer conteúdo são vocês,
conteúdos locais, e esses conteúdos que queremos
ter. O nosso cliente vai escolher se o seu conteúdo é
o melhor, ou se o do outro é melhor, não importa a
pátria do dinheiro em que foi feito, mas ele que escolherá, dentro de uma grade. Essa grade tem que ter
tanto por cento de produção nacional, regional e essa
grade tem que ser obedecida. Esse é que vai assegurar, realmente, a cultura e a soberania nacional, essa
grade é que temos que trabalhar.
O SR. CLAUDIONOR COELHO – Apenas um
pequeno comentário na parte de internet.
Na área de internet, uma das coisas que não vejo
acontecendo aqui no Brasil está relacionada à área de
animação. Tem-se muito pouca coisa na área de animação sendo feita aqui no Brasil, sendo que, quando
se pega a grade de programação você vê desenhos da
Austrália, França, Estados Unidos, Canadá, Japão e
outros países, mas, até hoje, não vi nenhum desenho
sendo realmente feito aqui no Brasil. Acho que temos
todas as condições para se realizar produções que
explorem as nossas questões regionais.
Uma das coisas que a internet favoreceu, acho,
é que as pessoas conseguem acessar a mídia por
demanda. Tenho visto, lá nos Estados Unidos, mui-
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tas pessoas acessando ﬁlmes curtos, de produtores
independentes. Esse tipo de coisa, com a internet vai
ocorrer cada vez mais. A nossa infra-estrutura ainda
é lenta para ﬁlme; ela já é boa para estrutura de rede,
já é boa para conteúdo estático, como jornal, mas somente para vídeos muito curtos.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Bem, eu,
pessoalmente, gostaria de entrar na conversa, porque
acho que o País que faz um ﬁlme como esse “Os dois
ﬁlhos de Francisco” deve se orgulhar da sua indústria
cinematográﬁca, e o vídeo é uma conseqüência. O País
que tem um Maurício de Souza, de quem sou amigo
e parceiro, e conheço toda a problemática, porque ele
não faz desenho animado no Brasil, massacrado que
é pelos preços que vêm de fora, não tem condições
de montar... Ele tem 150 desenhistas que sustenta no
seu estúdio em São Paulo. Vale a pena saber isso, que
não é fácil, não depende da nossa vontade, depende
de uma série de fatores, e naturalmente estamos aqui
tentando apresentar sugestões.
Bom, quero agradecer muito ao Dr. Mário César
Pereira de Araújo, Presidente da Tim Brasil, também ao
Dr. Claudionor Coelho, membro do Conselho Técnico
da Sygnus e consultor da Rede Fácil/Unibanco.
Convido-os para à tarde, a partir das 14h30, pelo
meu relógio (risos), para a palestra do Dr. Fernando
Ferreira, Diretor de Tecnologia da RBS, e o Dr. Antônio
de Pádua Teles de Carvalho, Vice-Presidente Executivo
da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
Está encerrada a reunião.
(Suspende-se a reunião às 12h45min)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Reiniciada a reunião de hoje, pontualmente às 14h30.
Eu gostaria de, antes de devolver a coordenação
ao Conselheiro Roberto Wagner, fazer a chamada para
que venham estar conosco Fernando Ferreira, Diretor de Tecnologia da RBS – ele machucou o dedo e
está ouvindo pouco. Ele está aqui, eu é que confundi – quem não está ouvindo bem sou eu; Antônio de
Pádua Teles de Carvalho, Vice-Presidente Executivo
da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, Conselheiro também.
Tenho duas comunicações rápidas: a primeira,
para dizer que, no dia 8 de agosto de 2005, o Ministro
de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional e Presidente do Conselho Nacional Antidrogas,
Jorge Armando Félix, em reposta ao Ofício CCS nº
61, de 1º de agosto, que havíamos encaminhado à
Câmara Especial de Política sobre o Álcool, informa
que encaminhou ao Conselho Nacional Antidrogas
o nosso ofício, com a ﬁnalidade de viabilizar o pleito
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apresentado por este Conselho naquela reunião sobre
bebidas alcoólicas.
Outra informação: no dia 2 de setembro de 2005,
pelo Ofício nº 71/2005, de S. Exª o Ministro da Educação Hélio Costa, em resposta ao nosso Ofício CCS
nº 57, por meio do qual havíamos convidado o ilustre
Ministro para esta audiência pública, informa sobre a
impossibilidade de participar naquela ocasião.
Então, eu gostaria que o Plenário tomasse conhecimento dessas duas informações e que registrasse
que vamos realizar nossa próxima reunião no dia 10
de outubro, pelas razões que já expliquei pessoalmente
a cada Conselheiro. Manteremos a segunda-feira na
semana seguinte, dia 10 de outubro.
O tema predominante será Ética e Comunicação Social. A coordenação será do nosso amigo Paulo Machado de Carvalho Neto – está na vez dele. Ele
vai coordenar um grupo que, sugiro ao Plenário, se
houver acolhida, seja constituído pelo especialista Denis Lerrer Rosenfeld, da Universidade do Rio Grande
do Sul; pelo jornalista Villas-Bôas Corrêa, Jornal do
Brasil; pelo jornalista Sidney Basile, da Editora Abril;
e pelo Ministro Marcos Vilaça, acadêmico, membro da
Academia Brasileira de Letras e membro do Tribunal
de Contas da União.
Parece-me, aqui, bem diversiﬁcado, inclusive há
procedências distintas também, mas acolho qualquer
sugestão no sentido de trocar, se for o caso, ou manter. Pergunto se o Plenário concorda.
Geraldo.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS – Sr.
Presidente, só para esclarecimento: vai-se manter o
critério de dois turnos?
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Dois
turnos: começamos às 10h30 pontualmente; de 10h30
às 12h30. Está-se revelando eﬁciente, eﬁcaz esse modelo. Então, vamos de 10h30 às 12h30, com dois; e
outros dois na parte da tarde, que é mais extensa ou
que permite também a participação do Plenário e de
pessoas que estejam aqui e que queiram nos dar a
honra também.
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Paulo
Tonet, o aniversariante!
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Eu queria
apenas saber da Presidência sobre a possibilidade de
ser incluído na pauta da próxima sessão um processo
que está distribuído a mim e cujo parecer eu passaria
a todos os eminentes companheiros ainda no decorrer deste mês. É um expediente sobre classiﬁcação e
indicativo de programas jornalísticos. É um expediente
que veio do Ministério da Justiça e, como já faz algum
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tempo, eu gostaria de colocar o parecer, enﬁm, à discussão e à votação para devolvermos, em seguida,
esse expediente.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Então,
para que não haja interrupção, faremos às 10h30;
começaremos por aí, por esse processo e, se faltar
alguma coisa de manhã, não mais em relação a esse
processo que examinaremos na parte da manhã, à
tarde nós compensaremos de alguma forma. Mas, de
minha parte, que tenho a responsabilidade de organizar a pauta, estou de acordo.
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Apenas aproveitando, já que eu estou com a palavra, eu queria passar à Presidência um material que
recebi, atendendo à designação da Presidência de receber os conselheiros de Angola aqui. Eles deixaram
um material relativo ao funcionamento e à legislação
do Conselho de Angola, e eu queria passar à Presidência para que, se fosse possível, reproduzir e passar
a todos os companheiros do Conselho.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Assim
será feito. Eu agradeço mais uma vez a hospitalidade,
em nosso nome, que o Conselheiro Paulo Tonet Camargo demonstrou com os nossos irmãos angolanos.
Então, devolvo a coordenação ao meu querido
amigo Roberto Wagner e assinalo que está conosco
também o Dr. Claudionor Coelho, da Signus, que permaneceu, na parte da manhã, para alegria nossa.
O Dr. Mário deixou um aviso: foi chamado urgentemente ao Rio de Janeiro – existe um outro representante da Tim – e deixou um abraço para todos.
Com a palavra Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Sr.
Presidente, antes de ouvirmos o novo palestrante, eu
queria saber do pessoal de apoio do Conselho – o
Conselheiro Tonet nos falou de um projeto de emenda constitucional, apresentado pelo Senador Maguito
Vilela, que teria muito a ver com o que nós discutimos
– se é possível a assessoria conseguir cópia desse
projeto de emenda constitucional do Senador Maguito
Vilela enquanto falamos.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Boa
idéia. A Drª Amália assentiu, de maneira que isso será
providenciado.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Então,
com a palavra o nosso palestrante Fernando Ferreira
por vinte minutos.
O SR. FERNANDO FERREIRA – Muito obrigado, Sr. Presidente; obrigado, Sr. Roberto Wagner. Com
certeza, vou procurar cumprir rigorosamente os vinte
minutos, senão antes, porque, falar depois do almoço,
é a missão mais ingrata que existe.

35022

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Falar é
fácil, ouvir é que é difícil.
O SR. FERNANDO FERREIRA – O difícil é segurar os outros sem ninguém dar uma pestanejada.
Trata-se de um tema que, até pela minha formação, é pouco árido: tecnologia. Vou procurar ser o mais
breve e o mais elucidativo possível.
Eu precisava que apagassem a luz, para ﬁcar
mais claro ali.
Selecionei aqui três pontos que acho que são
os mais relevantes: a força e o direcionamento tecnológico – o que caminha nesse sentido e o que leva a
essa convergência; o segundo ponto é a evolução das
mídias, quando estão passando do analógico para o
digital, e os serviços que essas mídias podem proporcionar e podem efetuar; e o futuro da TV aberta, como
ela entra nesse contexto.
Rapidamente, qual é a maior força nesse novo
direcionamento? É a transição do analógico para o
digital. E ele traz com isso, propicia alguns pontos. O
primeiro deles é o aumento da capacidade das redes.
Então, as redes de ﬁbra ótica, hoje são milhares de
vezes superiores ao que era o ﬁo de cobre ou o par
trançado, ou o cabo coaxial inicialmente.
O satélite de alta potência, a mesma coisa, principalmente os da banda Kus e de outras bandas muito
superiores ao início, logo no início dos satélites.
A tecnologia ADSL e o VDSL para ﬁo telefônico
– para a telefonia convencional – conseguem, no ambiente digital, passar muito mais capacidade e outros
serviços que não conseguiam antes, que era exclusivamente só o telefone.
A tecnologia EVDO e o WCDMA em cima das
redes de celulares, que é o que propicia às redes de
celular fazerem a multimídia e, com isso, passar também serviços de televisão.
E a tecnologia do cabel modem, que são as redes
de TV a cabo que também fazem do cabo a capacidade de fazer o que uma empresa como a Telecom faz,
propiciar inclusive telefonia e Internet.
O segundo ponto é a tecnologia IP. O que é isso?
Ela permite a conectividade total, popularizando a interatividade e a interface do usuário com o conteúdo
em qualquer mídia. Está aí o vídeo através de IP, a
telefonia através de IP. Então, a tecnologia IP é uma
segunda força.
A terceira é a compressão. Há três siglas aí: o
MPEG 2, o MPEG 4 e o VCU, que possibilitam o aumento da quantidade – principalmente da quantidade
– e da qualidade de conteúdos multimídias transportados em diversas redes. Um dos grandes exemplos
é o satélite, que, utilizando o MPEG 4, vai conseguir
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transportar dez vezes mais conteúdo, na mesma banda, do que consegue sem essa compressão.
Um quarto é o processamento. Diversos dispositivos, tipo PC, notebook, PDAs e celulares, principalmente, permitindo maior quantidade de informações e
de conteúdos, como o HDTV, a alta deﬁnição da tevê
no PC; a TV no celular e etc.
O quinto é a mobilidade. Todo mundo quer o
acesso a conteúdo em qualquer lugar e a qualquer
hora. Algumas tecnologias de celular, propiciando isso,
principalmente o WCDM e, na parte da Internet, o Uaifai e o Uaimix, que já foi comentado hoje pela manhã
também, permitindo o acesso a esses conteúdos em
qualquer ponto.
O sexto é o arquivo, a capacidade de arquivo e
de armazenamento, ou seja, permite que provedores
disponibilizem grandes quantidades de conteúdo e
que isso venha a ser consumido como novas mídias,
ou seja, os DVAs, os DVRs, a popularização deles
do Digital Video Recorder, dos PDAs e dos celulares
para transporte e armazenamento de grande volume
de conteúdo.
E o último ponto dessa primeira parte da força e
direcionamentos da tecnologia, sem dúvida nenhuma,
é a resolução dos displays, ou seja, a resolução das
telas. As tecnologias do LCD, do plasma e de projeção estão hoje com muito melhor deﬁnição, com muito
melhor resolução, e o custo delas, o preço vem caindo sensível e progressivamente ano a ano. Podemos
constatar isso: os plasmas e LCDs, nas lojas, caíram
muito de preço e vão cair mais ainda.
Projetores eletrônicos de cinema hoje com resolução muito superior aos mecânicos do cinema
anteriores, e as telas de celulares também com uma
resolução crescente.
Então, isso aí seriam o que eu chamei de forças
de direcionamentos tecnológicos.
A segunda parte: como acontece isso na evolução das mídias na forma de distribuir e os serviços
que elas podem efetuar?
Utilizando todas essas novas tecnologias, várias mídias de distribuição estão passando por uma
enorme revolução. Se pudermos olhar nesse quadro,
veremos que, aqui, à esquerda, temos os provedores
de conteúdo. São as emissoras de televisão que faziam conteúdo. A distribuição desse conteúdo era feita
pelas emissoras de radiodifusão, as emissoras de TV
aberta, um serviço ﬁxo; e, nessa coluna, vão aparecer
os consumidores.
Podemos dizer hoje – mas hoje já é mais do que
isso – que as empresas de televisão, na parte de provedores de conteúdo, entregam isso para distribuidores.
Temos aqui programadores e portais, ou seja, hoje já
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existem outros provedores de conteúdo para distribuir
nessas mídias; a distribuição sendo feita por um satélite e indo ao consumidor; a distribuição da televisão
a cabo indo para o consumidor. A televisão continua
prestando serviços somente para o usuário ﬁxo.
Com certeza, a evolução dessas tecnologias nos
apresentará esse quadro em prazo muito curto. Na coluna da esquerda, estão os provedores de conteúdo
e as emissoras de televisão – conteúdos interativos e
conteúdos sob demanda. Não está bem deﬁnido na
lâmina, mas há um quadro de arquivos em que poderão buscar diferentes tipos de conteúdos.
Os programadores e portais dessa linha entregam para quem? Para diferentes meios de distribuição.
Tudo isso a tecnologia propicia. Permanece o satélite,
permanece o cabo.
Com certeza, entra aqui o IPTV, novo parceiro
de distribuição, que é a empresa de telecom ﬁxa. Com
banda larga, servirá, com certeza, ao consumidor do
televisor, aqui representado também pelo computador, porque isso se pode ver em um ou outro tipo de
terminal.
Com relação à radiodifusão, numa visão em TV
digital, poderemos fazer além do ﬁxo, entregar direto
em casa – o que a radiodifusão pleiteia –, a televisão
móvel para veículos e a televisão portátil para terminais portáteis.
Entra aqui o que foi falado esta manhã: a telecom
celular, com banda estreita e banda larga direto para o
celular. Com certeza, não podemos desprezar outras
mídias, outras formas. Uma delas é o HDTV, DVD em
alta deﬁnição, que agora já está sendo lançado.
Nesta era analógica e na digital, procurei tabular serviços exatamente para veriﬁcarmos a diferença
entre um e outro ambiente. Na coluna da esquerda,
estão as empresas de telecom ﬁxas, as empresas
de telecom móveis, as celulares, a empresa de TV
a cabo, as empresas de satélite e as TVs abertas. A
coluna do sistema analógico mostra o que faziam inicialmente e, com o sistema digital, o que poderão fazer. Vemos que antigamente as empresas de telecom
ﬁxas faziam somente telefonia. Hoje, além da telefonia,
fazem internet, vídeo por demanda, voz sobre ILP, e,
com certeza, no futuro, farão IPTV, que é a televisão
por protocolo internet.
As empresas de telecom móveis, inicialmente, faziam apenas voz. Hoje fazem voz com maior qualidade,
fotos, internet, e-mail, comércio eletrônico, download
de vídeo e extreming de vídeo. O próprio Presidente
da TIM, esta manhã, disse que a TIM já faz isso, ao
menos na visão de tecnologia dele.
As empresas de TV a cabo, que inicialmente
faziam apenas canais de vídeo, hoje fazem, além de
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conteúdos de vídeo, interatividade, com maior quantidade e qualidade no seu produto, ou seja, televisão
de alta deﬁnição, acesso a banda larga, telefonia e
vídeo sob demanda.
Vemos também que as empresas de IDTH – Sky,
DirecTV ou qualquer operador de satélite –, que inicialmente tinham TVs com imagens e sons convencionais, hoje têm um maior número de canais, fazendo televisão com interatividade local, com canal de
retorno de terceiros e também vídeo sob demanda.
Observamos que a televisão aberta ainda não opera
em digital, continua fazendo canal de TV de forma livre, aberta e gratuita.
Se pensarmos no impacto dessas mídias, no
que aconteceu na visão do analógico para o digital,
veremos que, num passado recente, as redes de TV
abertas e também de TV a cabo podiam oferecer programas de TV que podiam chegar à casa do usuário.
Agora, até mesmo as redes de telecomunicação digitais, convencionais, poderão, pela aplicação do IPTV,
trafegar vídeo digital para ser visto nas atuais TVs
analógicas, através de uma conversão nos PCs ou em
futuras TVs digitais.
Acredito que, para o consumidor, o elo da revolução tecnológica é fechado com a oferta de aparelhos
cada vez mais poderosos, com maior capacidade de
processamento, armazenamento e melhor qualidade
na apresentação do conteúdo multimídia a custos bem
mais baixos. Os comentários que poderia fazer a esse
respeito são os seguintes. Novas tecnologias para
distribuição de seus conteúdos como a DCL. Essas
empresas estarão oferecendo serviços de vídeo com
qualidade e capacidade idênticas à TV aberta, TV a
cabo, satélite ou MMDS. Então, veremos as redes de
telecom saindo de um serviço único para diversos serviços. Essa é a realidade, com certeza, no Japão e na
Coréia. O Presidente da TIM disse que veio agora de lá
e presenciou isso. O Brasil, como outros países, caminha para isso. Isso é o que a tecnologia pode propiciar.
Não podemos fazer nada para deter tecnologia.
O cenário futuro projetado para esses avanços
são mídias podendo oferecer quaisquer serviços, sejam canais abertos, por assinatura, sob demanda,
telefonia, interatividade etc. e o mercado consumidor
dotado de dispositivos multiplataforma, com capacidade para consumir e acessar, em qualquer lugar, tudo
o que lhe é oferecido.
Esse cenário indica que poderemos ter, num futuro próximo, empresas de telecom com até 100% de
capital estrangeiro, produzindo, programando e distribuindo, através de suas redes, conteúdo audiovisual
em português para milhões de usuários.
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Evidentemente isso conﬁgura um serviço de comunicação social sem respeito ao espírito inicial da
Constituição Federal de 1988, promulgada antes do
surgimento e dos avanços dessa digitalização.
Na nossa visão, ﬁca evidente a necessidade de
regulamentar a produção e a programação de conteúdos de massa por qualquer mídia, independentemente
do tipo de tecnologia que tenhamos.
Nesta última parte, direi como se posiciona a TV
aberta nesse novo cenário. Procurei retratar, neste
quadro, quatro blocos. Podemos ver que a TV a cabo
hoje não precisa de regulamentação para passar a
ser digital – já está digitalizando sua rede tanto no Rio
de Janeiro, como em São Paulo. Em Porto Alegre, as
empresas de televisão a cabo também estão digitalizando sua rede.
O segundo item é o DTH. As operadoras não
precisaram de regulamentação. Já fazem operações
digitais.
Temos no terceiro bloco as redes de telecom.
Tanto as redes ﬁxas como as móveis, tanto as operadoras de telefonia convencional como as de celular
não precisaram de regulamentação para passar para
o sistema digital. Todas as operações das empresas
de celular atualmente são digitais.
A televisão aberta necessita de regulamentação.
Ainda não foi para o digital ainda. Então, isso mostra o
gap e o quanto o futuro da TV aberta necessita, com
velocidade, com rapidez, com urgência, buscar sua
regulamentação.
Deixo essa última lâmina, Sr. Presidente, como
reﬂexão para nós. Direi como a TV aberta entra nesse
contexto. Atualmente a televisão aberta transmite pelo
sistema analógico e, para oferecer os benefícios da
digitalização, necessita de uma regulamentação. Sem
dúvida alguma, a TV aberta é o principal produtor de
conteúdo nacional, promovendo a cultura brasileira e
agindo como um fator de integração nacional. Todos
nós sabemos de que é a única mídia livre ao público
e totalmente gratuita.
O último ponto, sem dúvida, muito relevante, é
que a televisão aberta, permanecendo analógica, aprofunda a distância entre a população que pode pagar
novas formas de entretenimento em outras mídias,
todas elas pagas, e a população que não pode pagar,
que é a maioria, a não ser que deixemos a TV aberta
fadada a ser, como diz o meu colega Fernando Bittencourt, uma mídia menor, ou seja, só para o público que
realmente não pode pagar.
Era isso que pretendia dizer.
Obrigado.
Estou à disposição. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Agradeço ao Dr. Fernando Ferreira, Diretor de Tecnologia
da RBS.
Com muito prazer, ouviremos o Conselheiro Antônio de Pádua Teles de Carvalho, Vice-Presidente Executivo da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão.
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Boa tarde a todos.
Com muito prazer, participo desta discussão,
renovando a discussão que ﬁzemos em períodos anteriores, principalmente no ano passado, quando discutimos longamente situações semelhantes.
Ouvindo a exposição do último painelista, Fernando Ferreira, e atento à exposição do Dr. Mário Sérgio
Pereira de Araújo, tive algumas percepções. A primeira
é que a tecnologia existe; é uma fatalidade. Felizmente
é absolutamente irreversível - veio e vai ﬁcar. Não há
como alterar isso, nem há o que discutir. É espantosa
a velocidade e a maneira como os meios vão-se desenvolvendo e as chances, as oportunidades vão se
multiplicando.
Preocupa-me muito a exposição das vantagens
e a envergadura de possibilidades que essa tecnologia apresenta, pois ﬁca um vazio em relação ao aspecto político dessa questão. Pouco se tem dito que o
sistema de regulamentação, de regulação, no Brasil,
para acompanhar essas mudanças, é absolutamente
ineﬁciente, antigo, antiquado. Ele não tem a rapidez, a
velocidade que o aspecto tecnológico apresenta, o que
faz com que os fatos aconteçam, se consumem sem
que o legislador sequer tome conhecimento, tenha a
sua atenção voltada para a questão, tenha sequer a
preocupação de se informar um pouco sobre de que
maneira o cidadão brasileiro vai poder se aproveitar
melhor ou mais lentamente, ou mais rapidamente
dessas vantagens tecnológicas; de que maneira a
Nação vai conseguir manter a sua soberania; de que
maneira é possível conter essa invasão bárbara, considerando que todo poder econômico, sem exceção,
que hoje domina essa tecnologia não está localizado
dentro do Brasil.
O poder se apossou, ou seja, o poder da telecomunicação se apossou da telefonia no momento em
que o País estava diante de uma necessidade de deﬁnição, empurrado para a necessidade de se aliar a
um principio de globalização. Fez-se a toque de caixa
e em velocidade absurda um processo de privatização, para que os líderes políticos que promoveram
essa privatização não fossem designados internacionalmente de quadrúpedes ou de seres da idade primitiva. Então, colocou-se no mercado um patrimônio
que o Brasil tinha, e esse patrimônio evaporou-se na
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mão de quatro, cinco ou seis grupos internacionais. A
realidade está aí.
Os grupos internacionais, hoje, que compraram
essas concessões por US$1 milhão ou US$2 milhões,
na melhor das hipóteses, hoje proclamam que têm ativos dentro do Brasil da ordem de US$50 bilhões. Realmente, é preciso reﬂetir um pouco sobre isso.
Lembrou-me muito, ao assistir a essas duas palestras, o desembarque de Cabral, em Porto Seguro,
abrindo os seus baús de miçangas, de espelhinhos etc.
para o encanto dos tupiniquins. É esse o encanto.
Agora, é preciso saber o seguinte: estamos realmente atentos ao fato de que não estamos cuidando de
saber quem é que terá o controle desse dispositivo?
Aqui, na palestra do Dr. Mário César Pereira de
Araújo, ﬁcou bem claro. Ele coloca curiosamente, até
como preservação do interesse nacional, que as teles
vão se ocupar, para ser ﬁel, dos meios, e o conteúdo
ﬁcará entregue à mídia.
Ora, pergunta-se: o que impediria e o que existe hoje na legislação brasileira que impede que essa
estrutura, que está implantando essa estrutura tecnológica, venha também a se ocupar de conteúdo? E o
que garante que o conteúdo poderá permanecer com
o seu caráter nacional? Qual é a garantia que existe,
já que a própria exposição aqui feita revela que o dispositivo constitucional que estabelece o que é radiodifusão e o que é telecomunicação não tem nenhuma
importância, como se fosse uma letra morta na legislação, como se já se considerasse que isso não deve
ser levado em conta?
Por que esses grupos buscam, nesse momento,
com todo o empenho, se dedicar a fazer com que o
papel reservado para a telecomunicação, que a Constituição estabelece para a radiodifusão, se confunda?
Que interesses estão aqui situados? Evidentemente,
o interesse caracterizado pelo poder econômico, que,
evidentemente, como é um dos lados inﬁnitamente
mais fortes, mais capazes de mobilizar recursos, é o
predominante. Não há como escapar a essa fatalidade também.
Assim, há de se esperar, como hoje já é quase
realidade, com o HDTV, como a transmissão por satélite, o DTH, a fusão Sky/DirecTV, que foi aqui neste
Conselho de Comunicação denunciado desde os seus
primeiros passos, foram feitos apelos aos Srs. Senadores e Deputados, por meio de documentos aprovados aqui, neste Conselho de Comunicação, para que
houvesse uma legislação capaz de criar uma barreira
a esse interesse monopolista de um único grupo, que
é o grupo do Sr. Murdoch. Entretanto, até hoje, continua exatamente na mesma situação: o processo de
fusão está em curso, as empresas já operam, apesar
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de não terem ainda a autorização governamental nem
autorização legal, como se fossem uma única empresa e sequer existe no Brasil uma regulamentação para
esse sistema.
Não seria natural, não seria razoável que pudéssemos esperar que exatamente esse mesmo processo desaguasse nesse novo impulso, que se dá agora
com a ofensiva das telecomunicações para englobar
todo o sistema, seja de telecomunicações, seja de
radiodifusão num sistema só, em que o poder evidentemente tenderia a ser entregue aos grupos que ora
dominam a telefonia, haja vista o volume de ativos que
foram revelados aqui, que estão no momento aplicados no setor?
Bem, curiosamente, essa ofensiva se dá exatamente no momento em que o Brasil passa por um
outro estágio das suas crises cíclicas.
O estágio da privatização foi o período em que
o Brasil estava prestes a entrar num default, numa
concordata internacional, quando se fez um novo plano econômico, monetário etc. E, no momento em que
essa ofensiva ocorre, o Brasil vive a sua talvez mais
grave crise de ordem política.
Convoco a consciência dos senhores para esta
reﬂexão: será isso uma simples coincidência? Será que
esses grandes grupos internacionais estão atacando
com essa ferocidade exatamente no momento em que
o País está fragilizado, em que as instituições estão
sendo severamente questionadas pela população?
Que o Governo é frágil, que o Governo está tentando
sobreviver em condições absolutamente precárias?.
Creio que não podemos simplesmente nos deixar encantar pelas arcas de tecnologia que nos foram
apresentadas. São maravilhosas. Precisamos, temos
necessidade de estar up to date com tudo isso que
foi mostrado.
Agora, por causa disso, devemos vender a nossa alma para o diabo? Por causa disso devemos vender a soberania do nosso povo? É uma questão que
precisa ser colocada. É uma questão que eu coloco
aos membros deste Conselho e convoco-os para que
hajam no sentido de convencer os Srs. Deputados e
Senadores de que algo de muito grave se passa; que
não é só a crise política que existe, o País está sob
uma grave ameaça de unidade de povo, de língua,
de território, de religião. É algo que, no mundo atual,
é muito importante. Poucos países do mundo conseguem ter essa unidade.
Pergunto: no momento em que todo o sistema
de comunicação se transferir para a mão de grupos
estrangeiros, será que essa unidade não estará ameaçada? Será que o País, como um fenômeno de harmonia, perante as condições em que o vive o resto
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do mundo, não estaria de fato sendo ameaçado? Mas
creio que isso não está sendo cogitado.
Fica, então, como reﬂexão e um apelo para que
essa avaliação penetre nas nossas consciências, sobretudo por uma questão que me parece fundamental
e que quero por último colocar.
Esse quadro de crise política que o Brasil está
vivendo neste momento tem fortes impressões digitais dos grandes grupos de telefonia que atuam neste
momento no Brasil. No noticiário dos jornais e até os
depoimentos que teremos na próxima quarta-feira do
Sr. Daniel Dantas talvez possam ser suﬁcientemente esclarecedores sobre as impressões digitais que
estão marcadas em toda história da telefonia após a
privatização. Como preliminar, eu consideraria que, o
setor de telecomunicações, de fato, tem a intenção de
comparecer ao diálogo, tem a intenção de conversar
sobre as políticas que dominarão esse setor, que venha
a público inicialmente, e, como preliminar, explicar o
que a imprensa tem publicado permanentemente sobre essas impressões digitais que foram deixadas em
toda a história da crise política que está acontecendo
neste momento.
Muito obrigado por esses minutos de atenção.
(Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Muito
obrigado, Antônio de Pádua Teles de Carvalho, VicePresidente Executivo da Rede Bandeirantes.
Agora, devolvo a coordenação ao Conselheiro
Roberto Wagner para conduzir os debates. Temos
um tempo generoso, o tema é candente, eu diria, e
fundamental, porque não vale de per si, pois mexe,
como disse bem o Teles, com a nossa cidadania, com
a nossa soberania.
Então, tenho a impressão de que a opinião dos
Conselheiros será fundamental. E eu abriria também
para os demais que queiram participar conosco dessa discussão.
Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS – Parabéns ao Roberto pela iniciativa de provocar o nosso Presidente e a este por aceitar essa provocação e
promover este importante debate que estamos tendo
o prazer de presenciar. Que pena que os dois da parte
da manhã não puderam ﬁcar por razões já explicadas
pelo Presidente!
Para começar, meu colega Roberto e Presidente,
sugiro, como ﬁz na audiência sobre radiodifusão comunitária, que essa discussão não se encerre no seio do
Conselho neste dia de hoje, dada a complexidade e a
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importância, até por que penso que outros atores são
importantes para serem ouvidos aqui por nós.
Recordo-me, Presidente, quando, na gestão anterior do Conselho, participei na Unicamp do Primeiro
Encontro sobre o Projeto do Brasil para a implementação da TV digital. E fomos representando o Conselho,
porque a colega Berenice não pôde nem o Daniel, e, lá,
eu estava, já até relatei isso na gestão passada, entre
todas as sociedades cientíﬁcas do País, pesquisadores,
professores, representando o Conselho de Comunicação Social. E, lá, coloquei uma preocupação que foi
objeto do relatório que consta nos Anais do Conselho
que vou repetir aqui: colocávamos, na ocasião, que
a parte acadêmica, a parte mercadológica e a parte
tecnológica já estão suﬁcientemente amadurecidas,
está andando muito bem, aliás. Agora, estávamos lá
representando o Conselho de Comunicação para levar
uma preocupação justamente nesse aspecto social,
do impacto social, econômico e das conseqüências
da inclusão dessa TV digital no Brasil.
O que tem a ver completamente com o tema de
hoje? A quem interessa a convergência tecnológica no
Brasil? Interessa à Rede Globo, Rede Record, Bandeirantes, SBT, a mim, ao senhor? A quem interessa
a convergência? Ela virá? Não temos dúvida disso: o
DVD, o videocassete, o celular vieram, a convergência
virá, foi dito, é inevitável. Agora, o que este Conselho,
o que este Parlamento, o que o nosso Governo poderá fazer para que o positivo e o negativo não sejam os
extremos? Vejo aqui distribuído a minha frente pelo
Presidente da TIM Brasil com fonte da Anatel, Ibope,
IBGE, um gráﬁco assustador que coloco para ilustrar
essa minha preocupação: Internet, acesso no País 5%,
TV por assinatura, 8%, Internet dial up e banda larga,
12, computador, 16. Vamos piorar ou melhorar? Onde
moro, Presidente, Itaboraí, no Rio de Janeiro, o senhor
conhece, quem passa pelo Rio ou já passou alguma
vez, conhece, é região metropolitana, nós, em alguns
bairros, não tínhamos nem carteiro. Carteiro! Depois
de um trabalho, de um longo trabalho, hoje temos os
serviços dos Correios na sua amplitude, conseguimos
isso no ano passado. Não tínhamos carteiro. O que
acontece nos rincões deste País? Queremos a inclusão e a convergência para nós aqui desta sala, para as
Capitais, para alguns Estados do País ou para toda a
população brasileira? Isso passa por outras questões,
distribuição de renda, educação, investimento social?
Passa. E, aí, entram fatores externos, mas não desconectados com as questões tecnológica, mercadológica e política. Onde está o ser humano, a população
brasileira no conceito da convergência tecnológica e
na implementação da TV digital no Brasil? Onde será
priorizada a importância de quem vai pagar essa con-
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ta? Por que quem vai pagar essa conta? Somos nós.
Como ﬁcará o Brasil daqui a 5, 10 anos dependendo
de como for a implementação de tudo o que vemos
aqui? Aliás, muito interessante, com muita propriedade
e muito preparo, são preparados para isso e muito bem
feito, concordo, excelente. Estamos sendo assistidos
por uma pequena parcela da população. Que bom se
estivéssemos sendo assistido por uma TV aberta , TV
Educativa ou um outro canal aberto! Só que teríamos
que emitir menos sopa de letrinha e menos código, explicar melhor porque as pessoas não entendem muito
do que foi dito aqui. Talvez nem aqui nesta sala todos
entendam o que realmente foi colocado ali na sua
totalidade a sopa de letrinhas, os códigos e anticódigos. Isso é que é a pergunta: vamos incluir ou excluir
ainda mais o nosso povo nessa brincadeira toda da
convergência tecnológica e da implementação da TV
digital no Brasil? Porque, a meu ver, a quem interessa
tudo isso é ao povo brasileiro, à população brasileira,
porque é quem vai pagar essa conta. Os royalties, se
vierem, as contrapartidas, se vierem, o desemprego
para os trabalhadores, se vier, se a exclusão do acesso
ao novo e ao importante vai continuar, é ao povo que
interessa, à população neste País. Então, a discussão
tem que ser ampliada, merece uma atenção muito mas
abrangente e não restrita à questão mercadológica,
econômica e tecnológica.
Obrigado, Presidente.
Palmas.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Não há
quem possa discordar, e vou dizer uma palavrinha, porque fui chamado à colação pelo meu amigo Geraldo
Pereira dos Santos.
Penso que não estamos aqui trabalhando por uma
minoria. Somos um órgão auxiliar do Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro. Então é para
este que estamos trabalhando e, se existe alguém aqui
com a mentalidade de trabalhar para menos de 20%
da população está equivocado e está no lugar errado,
porque temos que pensar no povo brasileiro. E sendo
assim, mais razão sobra a sua argumentação, quando
se refere à sopa de letrinhas e ao fato de que isso não
é ainda, infelizmente, para toda a nossa população, na
verdade, é para uma minoria.
Tenho em mente que essa reunião não vai acabar
hoje aqui, óbvio, então, a primeira parte da sua questão
já está resolvida, eu já tinha conversado com o Roberto Wagner sobre isso, parece que você ouviu a nossa
conversa, porque o assunto é muito importante para se
encerrar numa reunião. De resto, nenhum dos assuntos
tocados pelo Conselho até hoje ﬁcou naquela reunião
só, têm estado em aberto por causa das mudanças
que estão ocorrendo em todos os sentidos.
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Mas eu queria fazer uma referência explícita, porque considero que deve ser uma preocupação de nós
todos, ao papel da educação nisso tudo. Se, como foi
dito hoje aqui pela manhã, existem recursos que, de
certa forma, provêm de sangrias que são feitas no próprio sistema, para a educação e não são utilizados em
educação, soube do caso Fustel, do Fust, recursos que
estão ajudando a operar o superávit primário, tenho a
impressão de que é uma subversão total da ﬁnalidade
natural das coisas. Recursos foram imaginados para
ajudar a educação a chegar a uma inclusão, pelo menos razoável na nossa geração. E, se esses recursos
estão sendo desviados de uma forma notória e infeliz,
não podemos e não devemos estar de acordo. Esse é
um primeiro ponto.
Há um segundo ponto rigorosamente original,
do qual reivindico a originalidade. Aqui se discutiu
muito se vamos ser subservientes à vontade cultural
alienígena, vamos chamar assim, se vamos ser dominados por interesses estrangeiros, inclusive culturais,
que chegam aqui muito mais baratos, têm a ver com
a história do desenho animado, o Maurício de Souza
para fazer um desenho animado vai gastar US$25 mil
por capítulo, e, aqui, recebemos desenhos da maior
violência, abjetos, que estão de uma certa forma fazendo um mal tremendo a nossa garotada, por US$2
mil, US$3 mil. Então, vem aquela realidade: o dono de
uma televisão, em algum lugar do Brasil, que gosta
muito do “Castelo Rá-Ti-Bum”, do Maurício de Sousa
e de outros mais, existem muitos talentos, temos talentos, indiscutivelmente, isso, ninguém pode negar,
para valorizar o talento nacional, vou pagar US$ 25
mil por um capítulo de meia hora, e se eu botar essa
porcaria que vem lá de fora, e pouco se lixando para
os efeitos negativos, perversos que isso exerce sobre
o espírito dessa meninada, vou pagar US$2 mil, US$3
mil. Então, às favas os escrúpulos, como já se disse, e
estamos sofrendo essa realidade. Agora, o que considero original, e vou concluir, é que, na educação, e
tenho uma certa experiência na matéria, até por ter
pertencido, durante muitos anos, ao Conselho Federal de Educação, há como que inconscientemente, um
bloqueio à cultura estrangeira nos excessos que ela
poderia cometer também na nossa educação. Nenhuma universidade estrangeira – americana, canadense,
inglesa ou o que seja – pode ter um MBA com diploma
reconhecido aqui. Nenhuma. Ela tem que passar pela
lei brasileira, ela tem que ser nacionalizada, tem que
ser conduzida por uma entidade brasileira, totalmente
brasileira no caso.
Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a forma heróica com que os nossos educadores
sustentaram até aqui a chamada perspectiva sócio-cul-
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tural brasileira. A nossa realidade. Num curso médio
trivial igual a qualquer outro, não se pode botar doze
aulas de inglês por semana, mas três ou quatro – e
olhe lá –, porque tem que dar matemática, organização
social e política brasileira e uma carga horária muito
grande de português e assim sucessivamente.
Então, conseguimos na educação de baixo para
cima, como convém; não de cima para baixo, impondo. Conseguimos de baixo para cima. Quer dizer, a
nossa educação tem um currículo que não contempla
a possibilidade mínima de uma estrangeirização da
nossa cultura.
Por que isso na televisão não pode ser considerado?
Por que ninguém pensou antes?
Por que não devemos ou não podemos pensar
agora?
Vamos trabalhar esse assunto da passagem
do analógico para o digital – e falou bem o Fernando
mostrando que esta é a hora –, mas vamos cuidar disso de tal forma que possamos ter a mesma vigilância
que os educadores brasileiros, a partir dos grandes
educadores que sempre tivemos – a verdade é essa
– de outros tempos e dos tempos atuais. Conseguimos
sustentar a brasilidade no currículo escolar de um País
que tem 50 milhões de estudantes e que não foram
contaminados por isso que a televisão arrisca fazer, se
nós também não tivermos nenhuma atitude de reação
a essa possibilidade ou a essa ameaça.
Então queria lhe deixar, Geraldo, um certo conforto em relação à matéria porque combinei com o
Wagner...Vocês sabem da minha amizade antiga com
ele; até nos encontramos no Rio e conversamos um
pouco também. O assunto nosso agora é conselho.
Há coisas que se passam na Anatel, coisas que se
passam no CADE e temos necessidade de conversar mais ainda sobre esse assunto de convergência.
Quem sabe – mas não vou decidir isso hoje com vocês
– colocar para pensamento para o mês que vem uma
comissão do Conselho pensando permanentemente
como fazem as nossas cinco comissões a respeito da
convergência tecnológica.
Então a resposta que lhe dou não é uma transitoriedade. É uma efetiva criação, se o Plenário assim
determinar. E isso pode ser posto na sessão de outubro. Falo da criação de uma comissão de convergência
para acompanhar isso pari passu, muito de perto, de
tal forma que não nos escape nada que deva pertencer ao nosso controle.

Outubro de 2005

Em relação a esses lugares, aonde as coisas
vão andando independentemente da nossa vigilância, quem sabe podemos pedir um representante do
Conselho aqui, ali, acolá, para que tenhamos também,
desses representantes, material para a discussão aqui
a cada momento.
Então é isso que lhe prometo, Geraldo, que vamos
fazer com base nas suas observações patrióticas e que
merecem completamente o meu aplauso. É isso.
Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Sr.
Presidente, eu tinha, dentro do que V. Exª acaba de dizer, feito aqui um esboço da criação de uma comissão
especial para tratar do tema Convergência Tecnológica,
Constituição Federal e Legislação Complementar.
Tinha também sugerido que o Conselho indicasse um representante, junto à Anatel, para comparar o
processo da Sky e da DirecTV e um representante
do Conselho na CADE para acompanhar o processo
da NET e Telmex.
Finalmente chamar para exame do Conselho
– parece que já foi feito – o Projeto de Emenda Constitucional nº 55/2004, palavra do Senador Maguito Vilela,
lembrado pelo nosso querido Paulo Tonet, que de fato
– não sei, perguntei a ele e ele não soube dizer quem
fez a redação desse projeto – a redação é excepcional. Penso que esse projeto de emenda constitucional
resolveria in totum todas essas questões pendentes.
O projeto é realmente muito bem redigido.
Com a palavra o Conselheiro Eurípides Conceição.
O SR. EURÍPEDES CORRÊA CONCEIÇÃO –
Queria fazer a minha pergunta ao Fernando.
Na sua exposição, começamos a perceber um
fator, que é a lógica do capital que só visa ao lucro. Em
cima dessa sua exposição, acreditamos que milhares de
postos de trabalho serão extintos. E com 100%, como
você colocou, de capital de estrangeiro, não haverá
restrição e a gente, de repente, vai ter que dirimir um
pacote que vem aí que nem a gente gostaria de ter,
mas é obrigado, porque serão 100% de capital estrangeiro. Aí começamos ver uma coisa, porque o Brasil é
um País continental e a gente começa a perceber que
há locais, regiões onde as pessoas não têm condições
de comprar o pão e o leite, imagina a TV digital ou um
conversor. Aí somos obrigados a nos limitar a criar
aquela ﬁgura de “quem é bom não se mistura”.
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Gostaria de ver com você o seguinte: com 100%
de capital estrangeiro, que, segundo você falou, não
tem restrição e não havendo a regulamentação da TV
aberta, a pergunta que faço é a seguinte: você acha
que, com essa condição, a gente está determinando
o ﬁm da TV aberta aqui no Brasil?
O SR. FERNANDO FERREIRA – Prezado Conselheiro Eurípedes, na minha opinião – e estou falando
como técnico e como brasileiro; primeiro como brasileiro, depois como engenheiro –, a televisão aberta
deve ir para o digital com a maior velocidade possível.
Vamos comparar. E é fácil perguntar por que o celular
pôde ir para o digital sem precisar de regulamentação;
televisão a cabo pôde ir para o digital sem precisar de
regulamentação; e o DTH vai para o digital. Não estou
dizendo que a televisão aberta não tenha regulamentação; só estou dizendo o seguinte: comparativamente,
para poder competir e para poder exatamente diminuir
gaps da camada que menos poder possui, é exatamente por isso que acho que ela tem que ir e tem que
oferecer esse produto.
Prestei muita atenção aqui quando o Conselheiro Geraldo comentou e vou contar uma historinha
para vocês, que tenho gravada lá na RBS. Um político
– que infelizmente já não está mais aí, já faleceu – disse que deveria ser proibida a internet entrar na casa
da gente. Está gravado isso e evidentemente ele não
era obrigado a saber o que estava vindo junto com a
internet e que isso estaria disponibilizado para todos
nós e estaria mudando o mundo. Está gravado. A ﬁta
está lá à disposição. Realmente é interessante que,
quando há esse momento de mudança tecnológica,
vejo que não podemos frear certas coisas, embora
não tenha outra forma de dizer que essa quantidade
de letrinhas, mas elas realmente estão aí e estão entrando na nossa casa.
Então acho que isso realmente requer que a gente se adapte a isso e comece como está fazendo este
Conselho, ou seja, discutindo pontos fundamentais,
como: como trafegar em cima desses meios e dessa
grande disponibilidade de meios vão poder chegar a
todos nós.
Era isso.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Conselheiro Paulo Tonet, depois o Dr. Roberto Franco, do
SBT; depois Dr. César Rômulo, da Telebrasil.
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Sr. Presidente, Roberto, meus amigos, meus companheiros,
queria começar por onde o nosso Presidente concluiu
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– acho que é muito importante – com a questão da
educação. Veja, a questão da educação que foi muito
bem colocada pelo Dr. Mário César hoje. É um problema
sério e nós estamos pior, Presidente. Esses recursos
arrecadados das teles desviados – vamos pensar bem
– desviados de uma ﬁnalidade para serem colocados
em outra. Assim pelo menos estariam sendo aplicados
em alguma coisa. Não estão sendo aplicados em nada.
Isso é pior do que desviar. É não aplicar. Acho que a
não aplicação do dinheiro público destinado a uma determinada ﬁnalidade social é criminosa. Quanto mais
se pode colaborar para a educação no Brasil!
Então acho que este é um ponto – e eu queria
colocar aqui – mais grave ainda: o dinheiro não foi
aplicado em nada.
Mais uma vez venho pregando no deserto sobre
esse assunto, sobre a educação e a responsabilidade
que temos que ter com a educação. Temos hoje uma
plataforma de televisão educativa no Brasil em número superior a emissoras comerciais. Por que essas
televisões educativas, que são em número maior do
que televisões comerciais, estão desviadas da sua ﬁnalidade e não estão fazendo educação? Por quê? É
incompreensível.
Presidente, desculpe, sei por quê. Nós sabemos
por quê. Porque a maioria delas está em desvio de função. A maioria delas foi dada, foi concedida para quem
não tem nenhuma responsabilidade com educação e
quer fazer televisão comercial.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Por
motivos políticos também; para agradar grupos; para
agradar determinados grupos.
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Os motivos
mais variados; os mais inconfessáveis motivos.
Na verdade o Brasil tem uma plataforma, sob o
controle do Estado. É uma plataforma na qual o Estado
pode intervir. Acho que temos que oferecer ao Governo um modelo para que o Governo venha pegar essa
plataforma e dizer: Um momentinho, vamos pegar essa
plataforma aqui e vamos destiná-la, vamos fazer com
que ela seja utilizada para sua real e precípua ﬁnalidade, que é a educação.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Concede-me um aparte?
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Pois não,
Presidente. O senhor requisita.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Fui
convidado para um almoço com um antigo Ministro da
Educação, que ainda está vivo. E, no gabinete dele,
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a programação da TVE. E aí eu vi: toda a grade de
história eram ﬁlmes de embaixada. A História do Paquistão, a Polônia de Sempre, a Inglaterra dos Meus
Amores. História. Quer dizer, um negócio inacreditável. Ainda está exibindo, ele ainda exibe com orgulho
ou sem tomar conhecimento daquilo, sem ter olhado
aquilo jamais. Quer dizer, na TV Educativa a história
do Brasil é o que as embaixadas estrangeiras contam
dos seus respectivos países. Ora, isso é de uma semvergonhice sem par. Acho que V. Exª tem toda razão
na ênfase que dá.
Agradeço o aparte porque era só para reforçar
a sua posição.
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Então, Presidente, indo mais especiﬁcamente às questões colocadas, acho que, conforme eu disse no ﬁnal da manhã
e repriso agora, acho que ﬁca mais e mais evidente a
necessidade... A preocupação que meu querido amigo
Teles tem é a nossa preocupação, quer dizer, nós não
podemos entregar a alma. A alma é a nossa cultura.
Construímos isso. Isso é um patrimônio do povo brasileiro que foi construído. E o que temos hoje? Qual é
a realidade que vivenciamos hoje?
Sabe, há pouco alguém mencionou – acho que
foi o Presidente ou foi o Geraldo, não me lembro, que
colocou os vídeos cacetes – alguém falou aqui em vídeo cacetes. Talvez tenha sido o Presidente.
Eu não sei se meus companheiros sabem, mas
no ﬁnal do ano a indústria vai parar de fabricar videocassetes. Não fabricará mais isso. Ele se tornou um
equipamento obsoleto em face do DVD. Isso é só para
demonstrar a rapidez, Roberto...Por mais ágil que seja
o processo legislativo e não é, por uma série de razões, não é culpa de ninguém, jamais vai acompanhar
o desenvolvimento tecnológico.
Assim, enquanto nós quisermos fazer regulação em cima de uma tecnologia existente, vamos
estar permanentemente atrasados, correndo atrás
da máquina. Qual será o resultado disso? É o que o
Fernando Ferreira mostrou. Ou seja, nós temos uma
série de possibilidades de mídias desregulamentadas,
em função da sua novidade, a partir da lei. Nós temos
um tipo de mídia comprometida, pelo próprio dispositivo da Constituição, com os valores nacionais, com
o emprego de brasileiros, com o desenvolvimento de
produção nacional. Esse sim, regulamentado e com
todos os rigores da lei.
Qual é a solução? Eu volto a dizer, parece-me
muito claro que a solução é de que nós temos de
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preocupar, a partir da agora, do ponto de vista regulatório, menos com a plataforma e muito mais com o
conteúdo. Vejam, o Fernando Ferreira colocou algo
de extrema gravidade ali ao comparar...Isso é preocupante, porque mostrou algo de extrema gravidade,
Presidente. Nós temos ali DTH, desregulamentado.
Eles fazem o que querem, 100% de capital estrangeiro, etc. Nós temos ali, TV a cabo, 49% de capital
estrangeiro, desregulamentada, do ponto de vista
das obrigações constitucionais e daquelas da concessão – horário político, etc, completamente desregulamentada. Temos a banda larga, completamente
desregulamentada. Com relação à banda larga, a
emissão pode sair, sei lá, do Paquistão. Todas essas
três digitalizadas. Depois vem a TV aberta, altamente
regulamentada e analógica. Eu vou fazer uma comparação grotesca, Presidente, mas acho que se aplica: é
como se hoje nós tivéssemos TV a cabo, Sky, MMDS,
banda larga, tudo a cores, e a TV aberta, que o povo
recebe de graça, preto e branco. É a mesma comparação que se pode fazer em relação ao atraso da
tecnologia digital na televisão aberta brasileira. Esse
distanciamento vai chegar a um ponto em que vamos
ﬁcar tão atrasados ...E o que acontecerá? Alguém
vai começar a ocupar esses espaços. Há a sopa de
letrinhas a que o Geraldo se referiu, e eu tenho uma
enorme preocupação com essa sopa de letrinhas e
um enorme pavor, porque cada dia tem uma letra
nova. Agora tem o tal de IP. Eu pensei que isso era
Instituto de Previdência do Estado lá do Rio Grande
do Sul, quando eu era promotor. Não, agora é outra
coisa. IP é uma tecnologia nova. Todo dia aparece
uma tecnologia nova, desregulamentada.
Vou utilizar o que o Fernando Ferreira disse. Por
que as televisões de tela plana estão baixando de
preço – vão baixar mais ainda -? Pela demanda. Isso
aconteceu com a TV a cores. Nós já vimos esse ﬁlme.
Só que daqui a pouco, se o IP TV, se a Sky, se a TV a
cabo oferecerem uma qualidade muito melhor do que
a TV aberta, que por tudo e por todos está sendo relegada a uma condição de mídia de segunda classe,
eles vão poder, Teles, fazer um negócio bem baratinho,
com 100% de capital estrangeiro, sem nenhuma obrigação para programar ou para preservar o conteúdo
nacional, o que temos obrigação de fazer. Não vai ser
preciso nem estar em mãos de brasileiros. Eles vão
fazer televisão com alta tecnologia, com alta qualidade.
A TV aberta, que é de graça, tende a desaparecer.
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Eu vou responder para o Eurípedes aquilo que
o Fernando Ferreira, pelo seu tecnicismo, talvez não
quisesse responder: tem risco sim, Eurípedes! Se for
assim tem risco.
Eu acho que falo por todo mundo aqui. Ninguém
concorda com isso. Ninguém está de acordo com isso.
Todos nós achamos que é preciso fazer alguma coisa.
Proposta minha: ação. O que podemos fazer? Desculpe-me, Roberto, mas no Cade, na Anatel, nós vamos
ser palpiteiros, observadores. Há uma coisa que podemos fazer sim, concreta, em cima de projeto de lei,
porque isso é nossa atribuição. Como você colocou,
existe esse projeto de lei aqui, esse projeto de emenda constitucional. Pode não ser o melhor do mundo,
mas ele faz aquilo que eu já disse pela manhã; ou seja,
ele padroniza a regulação sobre qualquer produtor de
conteúdo. Não adianta vir a Fox ou a Sony aqui para
fazer produção de conteúdo, porque ele tem “n” disponibilidades de plataformas para distribuir. O conteúdo
tem que ter uniformidade. Vou dizer mais: se de repente
entenderem que não tem que ter regulação nenhuma,
ok; então que não tenha para ninguém. O que não dá
para agüentar é o modelo atual: alguns têm um marco regulatório e outros fazem o que querem. Vamos
padronizar em relação à tecnologia? Não, só em relação a conteúdo. Certamente quando o Constituinte
redigiu o Capítulo V, ele não pensava em plataforma.
Ele pensava em conteúdo. Naquele momento histórico,
plataforma e conteúdo eram uma coisa só. Hoje não
são mais. A prova está aí.
A conclusão, Presidente, é uma proposta de ação.
Em cima dessa sugestão do Roberto, independentemente de se ouvir a Câmara ou não, que o Conselho
se manifeste em relação a essa iniciativa de padronização de regras regulatórias sobre conteúdo. Essa é
a minha proposta sobre alguma coisa que podemos
efetivamente fazer e que é nossa atribuição.
Com muita alegria, pelo que estou vendo, isso
é um consenso. Ninguém discorda de que temos que
proteger o conteúdo nacional, o trabalhador nacional
- a Berenice não estava aqui -, o artista nacional, o
produtor independente nacional. Isso porque produtor
independente pode ser o estrangeiro também. Nós temos que proteger isso, porque se trata da nossa cultura. Não importa a plataforma. A plataforma hoje tem
dez e amanhã pode ter doze, porque, todos os dias,
surge uma sopa de letrinhas, como disse o Geraldo,
e nós nem sabemos.
Portanto, essa é uma proposta de ação, Presidente, de ação concreta, trabalhar em cima do Projeto de
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Emenda Constitucional nº 55, de 2004, que padroniza,
para todo mundo, a regulação sobre conteúdo.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Sr. Presidente, em face do que se disse aqui, eu imagino que
a criação de uma comissão especial para tratar desse
assunto é quase que de urgência urgentíssima. Assim,
eu queria sugerir a V. Exª que examinasse a hipótese
de ainda hoje votarmos a criação dessa Comissão de
Convergência Tecnológica, Constituição Federal e a
legislação complementar, para que pudéssemos trabalhar imediatamente.
Em relação à Sky, à Anatel e ao CADE, até como
conseqüência do que estamos a dizer aqui, penso que
seria interessante que tanto a Anatel quanto o CADE
soubessem o que se discutiu, que esses dois processos ﬁcassem paralisados até que o Conselho pudesse
gerar, junto com o Senado, uma legislação especíﬁca
sobre esse assunto.
Assim, eu queria pedir a V. Exª, Presidente, que, se
achar que é razoável, colocasse em votação a criação
dessa comissão especial. Por tudo que se disse aqui,
imagino que ela é de fato extremamente urgente.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Muito
bem. Eu acho que o assunto está bastante aquecido.
Vamos apenas respeitar o nosso Regimento que diz que
temos um limite de cinco comissões temáticas. Elas já
existem. Eu só posso fazer aqui, de acordo como art.
31, uma comissão de relatoria, com três membros.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Eu
falei comissão especial porque já sabia que já se havia esgotado a quantidade de...
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Sr. Presidente, eu queria fazer uma sugestão que eu acho
que pode resolver o problema regimental, se V. Exª
me permitir.
Existe a Comissão de Qualidade na Programação
e Programação Regional. Acho que esse é um tema
aﬁm. Nós estamos falando de conteúdo. Programação
nada mais é que conteúdo.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Já existe essa comissão.
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Assim, acho
que podíamos aproveitar essa comissão e tratar desse tema âmbito da mesma. Evidentemente, se algum
conselheiro, que não é membro da comissão, quiser
vir, será bem-vindo. Acho que podemos resolver dessa
forma. A proposta é que esse tema seja discutido no
âmbito dessa comissão.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) –V. Exª é
coordenador desta Comissão e seria, forçosamente,
um membro da outra comissão.
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Vou propor ao Plenário a aprovação da sugestão.
Acho que isso harmonizará todos os procedimentos.
A Comissão de Regionalização e Qualidade da Programação passaria a cuidar também da parte que estamos discutindo hoje.
Essa Comissão é formada por Paulo Tonet Camargo, que é o Coordenador, Paulo Machado Carvalho
Neto, Gilberto Leifert, Eurípedes, Berenice, Roberto
Wagner e João Monteiro de Barros Filho.
Pergunto a V. Sªs se estão de acordo.
Aprovada, por unanimidade, a proposta.
Esta Comissão passa a cuidar também do assunto que estamos discutindo com tanto calor.
A palavra é para o César Rômulo.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Agora com o Dr. Roberto Franco, depois com o Dr. César
Rômulo e o Dr. Francisco.
O SR. ROBERTO DIAS LIMA FRANCO - Sr. Presidente Roberto, demais Conselheiros, o Tonet hoje,
talvez por ser o seu aniversário, teve uma intervenção
muito feliz e levantou vários pontos que eu gostaria de
levantar. Vou então me concentrar em outros.
Quero me referir à questão dos canais educativos
que não tratam de educação, hoje maioria e que ocupam espaço no espectro reservado para a educação. A
maioria desses canais não está abordando esse tema
como tema principal.
Outra coisa para a qual gostaria de chamar a
atenção é que sou engenheiro de formação, exerço a
proﬁssão de engenheiro, apesar de estar desviado para
a gestão de empresas, mas sempre repito uma frase
que talvez alguns de vocês já tenham ouvido: tecnologia
não é nada por si só. A tecnologia tem como ﬁm servir
ao ser humano. Ela foi desenvolvida, o que nos diferencia de outros animais, mas ela tem como ﬁnalidade
servir ao ser humano. Nenhuma tecnologia sobrevive
para servir a si mesma. O que sinto em todas as falas
sobre convergência é que elas estão contaminadas
pelo momento tecnológico que nós vivemos no ﬁnal
dos anos 90, começo do ano 2000, em que através do
grande avanço tecnológico, através da ﬂexibilização de
fronteiras, da globalização, das políticas para competição, vislumbrou-se a possibilidade de tornar a empresa
um elemento convergente. Ou seja, ela passar a ser
o ponto de atendimento de todas as necessidades do
cliente, concentrando, assim, todos os serviços, todas
as aplicações, todos os meios necessários para que
fossem consumidos diversos serviços: agregando valor
para o cliente na hora em que ele for fazer compras,
na hora em que ele for estudar, na hora em que ele for
trabalhar, na hora de ele for se divertir.
Vejam que nós trouxemos o eixo da convergência,
o ponto de convergência totalmente para as empresas.
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Isso parece interessar muito a quem desenvolve tecnologia, parece interessar muito a quem presta serviços.
Imagine ter um cliente que consome 100% das suas
necessidades no seu estabelecimento! Isso vale para
conteúdo, vale para qualquer outro meio convergente.
Porém, essa convergência, o elemento realmente convergente do ponto de vista social é o ser humano, é o
cidadão. É ele que tem que ser atendido em todas as
suas necessidades e é para ele que devem convergir
todas as soluções e todas as ofertas. Assim, num mundo
ideal para uma empresa com ﬁm capitalista, que veja
só o ganho como objetivo, a convergência dentro dela
seria algo ideal. Do ponto de vista social, a convergência, talvez o ideal fosse um elemento de competição
perfeito, em que ele tivesse a livre escolha de qualquer
serviço, por diversas ofertas, por diversas qualidades,
distintos modelos de prestação de serviços.
O que eu vejo é que quando a gente se apega a
esse discurso de marketing, quando a gente se apega a
esse aspecto tecnológico da convergência, a tecnologia
realmente oferta a possibilidade de uma convergência
em cima de um provedor de serviços. Por outro lado,
existe uma palavrinha, que é a complementaridade,
e que a gente às vezes se esquece dela; ou seja, a
complementaridade dos serviços, a complementaridade dos meios e a complementaridade das aplicações
atendem muito melhor ao cidadão quando ele pode
escolher, em diferentes momentos do dia, conforme
diferenças de perﬁl sócio-econômico, conforme diferenças de formação psicossocial. Assim, ele pode se
posicionar e escolher melhor o que melhor lhe serve
e consumir da maneira mais adequada. Nós próprios,
quando estamos em casa, provavelmente preferimos
ver nosso jornal ou nossa TV numa TV de tela grande,
sentados no sofá. Porém, aqui, se quisermos nos atualizar sobre um fato, um celular ou um PDA seria algo
muito mais confortável; no escritório, a Internet. Então,
dependendo do momento do dia, a forma de consumir
o mesmo conteúdo varia e, nesse discurso de convergência, esquecemo-nos da complementaridade.
Nesse ponto é que vejo que regular por plataforma, realmente, não vai nos ajudar. Por quê? É muito
melhor pensar em como é feito o conteúdo e tentar
padronizar as obrigações e a regulamentação para
todos que ofertam conteúdo de comunicação social,
seja ele qual for, independentemente do meio; deixar
que o meio e o elemento de atendimento para a sociedade sejam transparentes, ampliando o direito de
escolha para que o cidadão consuma o conteúdo como
quiser, no momento em que quiser, contanto que todos que ofertam um conteúdo de comunicação social
– ou seja, que têm o direito, dado pela Nação e pelo
Estado, de poder levar as suas idéias, de poder levar
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os seus conteúdos a qualquer um de nós, brasileiros
– façam-no respeitando as regras do nosso País, respeitando as regras que valem para todos. Então, esse
é um primeiro ponto para o qual gostaria de chamar a
atenção e que deixo para reﬂexão, pois creio que endossa ainda mais a proposta de se estudar uma regulamentação que olhe o conteúdo, que olhe a aplicação
e não olhe simplesmente a plataforma.
Um outro aspecto para o qual quero chamar a
atenção, reforçando o que o Tonet falou – do digital para
a tevê analógica –, não há só o risco de se tornar uma
mídia de segunda categoria. Quando falamos em tevê
digital, em DTH, em cabo, em Internet, estamos nos
referindo à mesma coisa. A televisão leva um conteúdo de áudio e vídeo de um ponto a um ponto distante,
não importando se isso é feito por satélite, por cabo
etc. No momento em que se levam conteúdos de áudio
e vídeo e informações complementares, está caracterizado um serviço de telecomunicação, ainda mais
quando se faz de um para milhares.
A televisão digital no Brasil já existe. O satélite
nasceu digital, o cabo já está se digitalizando, a Internet é digital, o DVD é digital, e tudo que está por vir é
digital. A única tevê, no Brasil, que permanece analógica – isso vale para o rádio também – é o sistema
de radiodifusão brasileiro, que continua analógico.
Isso leva a uma segregação, a uma exclusão, a uma
diferenciação do pobre e do rico. O rico já tem acesso
à tevê digital e o terá com intensidade e doses muito
maiores em curto prazo. A população que não pode
pagar uma assinatura passa a ser discriminada, passa a ser deixada à margem e a ter algo semelhante.
Como o Tonet falou, em relação à tevê em cores e à
tevê em preto e branco, haverá com relação à tevê de
alta deﬁnição e à tevê de baixa resolução.
A digitalização da tevê e do rádio, no Brasil, passa por uma inclusão digital ou uma não-exclusão digital, como a tevê e o rádio foram grandes incluidores
sociais, por meio da inclusão eletrônica. Então, esse
era um ponto da fala do Tonet que eu também gostaria de reforçar.
Quero ainda chamar atenção para a questão do
emprego, que o Geraldo e o Eurípedes suscitaram
muito bem. A produção de conteúdo gera muito mais
emprego do que a distribuição. A distribuição é passível
de automação. A distribuição, já hoje, no mundo analógico, é muito automatizada. A produção de conteúdo
depende do ser humano e é o que mais emprega.
Neste ponto, vem um fato grave: o meio digital,
principalmente na tevê digital, é essencialmente diferente do analógico. O processo de criação em uma
tevê de alta deﬁnição é diferente de um processo de
criação na tevê analógica 4x3. Toda a parte de criação,
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de técnicas de produção, iluminação, maquiagem, cenograﬁa, a parte de operação, em termos de enquadramento, toda essa cadeia de produção é diferente,
e não temos o know-how ainda. Alguns países que já
iniciaram o processo de digitalização e de alta deﬁnição estão muito à nossa frente.
Dizemos que, no Brasil, temos uma tevê analógica
com sucesso. Realmente, começamos a tevê em preto
e branco graças a um visionário, Assis Chateaubriand,
que aqui trouxe um transmissor e nem sabia o que ia
fazer com ele, que iniciou o processo de televisão no
Brasil quase que simultaneamente. Então, aprendemos
a fazer e criamos uma tevê bem brasileira, com nosso
jeito, que protege o conteúdo nacional pela identidade
com a população. Se não ﬁzermos o mesmo processo
na tevê digital, quando aprendermos a fazer os conteúdos digitais, talvez já estejamos invadidos por conteúdos mais baratos, com escala mundial – como no caso
dos desenhos animados, ressaltado pelo Presidente –,
com ofertas de conteúdo muito mais baratas do que o
custo para iniciar a produção. E o caminho mais fácil,
novamente, será escolher o conteúdo estrangeiro.
Então, é para isso que gostaria de chamar atenção, reforçando que a discussão tem de ser criteriosa,
tem de ser profunda, mas, ao mesmo tempo, tem de
ser rápida para não nos condenar a um atraso muito
difícil de se recuperar, em um país em que o ﬁnanciamento da produção de conteúdo não existe.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Agora,
o Dr. César Rômulo. Depois, o Dr. Francisco e o nosso
queridíssimo Dr. Monteiro.
O SR. CÉSAR RÔMULO – Inicialmente, gostaria
de agradecer ao professor Arnaldo Niskier a oportunidade que deu à Telebrasil de se fazer representar aqui
nesta reunião do Conselho de Comunicação Social.
A Telebrasil é a Associação Brasileira de Telecomunicações, que tem 31 anos de existência e congrega
todas as empresas do setor de telecomunicações. Ela
está levando a cabo um estudo que pretende apresentar ao debate da sociedade, com as suas contribuições
para o aperfeiçoamento do modelo de telecomunicações. Esse estudo terá o seu lançamento no dia 24 de
outubro, na segunda-feira, na Futurecom, e está considerando que os principais vetores de transformação
que suscitam a necessidade de aperfeiçoamento do
modelo não são apenas as tecnologias chamadas de
digitais, que estão fazendo convergir as plataformas
de prestação de serviço. O que está efetivamente demandando esse aperfeiçoamento do modelo são as
demandas sociais.
Para nós está claro que tecnologia é um instrumento. As plataformas de prestação de serviço são
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instrumentos para alguma coisa. E essa alguma coisa, está claro para nós, é fazer a inclusão social. Está
claríssimo isso.
O plano geral de universalização, que veio das
obrigações impostas às empresas concessionárias na
privatização, foi um sucesso. Esbarrou em um ponto:
renda disponível do cidadão para aplicar em serviços
de telecomunicações. E quando nos referimos à renda em serviços de telecomunicações, estamos falando que o usuário paga um preço, que é a tarifa mais
o tributo.
Os tributos que incidem sobre os serviços de telecomunicações são os mais altos do mundo. No Estado
que menos tributação aplica em telecomunicações, o
índice é de 40%. Já chegamos a 62%. Isso é um absurdo para uma tecnologia, para um instrumento que
se diz essencial para a integração nacional que se diz
essencial para a identidade nacional. Estamos lembrando que o setor de telecomunicações, nos idos de
1960, teve como mote básico, como seu projeto básico a integração nacional, que foi muito bem feita pelas
telecomunicações e pelas teles regionais.
Em paralelo, os sistemas nacionais de rádio e
de televisão foram projetos de Estado fundamentais
para a consolidação da identidade nacional. Entendemos que hoje essa discussão está muito clara. Estáse formando, está-se consolidando uma necessidade
de termos um novo projeto nacional. Quiçá venhamos
todos abraçar esse projeto, que seja o de integração,
de inclusão social.
Então, relativamente a essa questão, o setor de
telecomunicações está pretendendo apresentar essas
contribuições para os senhores, para a sociedade, está
se colocando à disposição deste Conselho para aqui
apresentar e debater essas contribuições. Entendemos
que não somos os donos da verdade, apesar de conhecermos bem a situação nacional, a demanda nacional, porque tratamos diretamente com 100 milhões
de usuários e temos a plena consciência de que essa
convergência tecnológica que está motivando todo esse
debate tem, sim, um aspecto econômico.
Temos de ter bem claramente entendidos os
conceitos e as deﬁnições da cadeia de valor desse
chamado sistema de comunicação social, em que as
várias funções estariam bem deﬁnidas. Boa parte da
discussão, boa parte dos questionamentos e até do
calor desses debates ocorre em função do fato de
não se tratar claramente das diversas funções dessa
cadeia de valor. Entendemos que não é só o aspecto
econômico que prevalece nessa cadeia de valor. Entendemos que essa cadeia de valor está dentro de um
espaço de valores e que, no caso da comunicação
social, temos de tratar dos aspectos psicossociais,
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tanto de produção e de criação de conteúdo quanto
do consumo do conteúdo, que tem um aspecto eminentemente psicossocial. Além disso, temos de tratar
dos aspectos socioculturais, dos aspectos sociopolíticos, em que entram as questões de propriedade, de
soberania e outras dessa natureza.
Finalmente, temos de tratar do aspecto sócioeconômico da tão decantada cadeia de valor. Se este
for bem explicitado, provavelmente 90% da discussão
deixarão de existir, porque existe um entendimento
claro, nas empresas que participam da Telebrasil, de
que produção de conteúdo é algo que ela não sabe
fazer. Um ponto com que temos de nos preocupar, nós
cidadãos, é com o poder de compra das empresas de
telecomunicações de comprar conteúdo.
Então, Sr. Presidente, além desse agradecimento
e de deixar aqui essa informação, queria colocar à disposição deste Conselho a Telebrasil, para vir aqui apresentar e debater com os senhores as suas propostas
de contribuição para o aperfeiçoamento do modelo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – O oferecimento da Telebrasil é absolutamente relevante.
Depois, gostaríamos de tê-la como parceira nessa
campanha para resolver esse vácuo jurídico que existe.
Dr. Francisco, da ABTA.
O SR. FRANCISCO – Já fui conselheiro da ABTA,
mas hoje já não sou mais da ABTA. Infelizmente, já não
faço mais parte da direção, mas queria falar na qualidade mesmo de proﬁssional, de advogado, de consultor
em matérias regulatórias de telecomunicações. Mais
especialmente, assisto, no caso das Organizações
Globo, toda a sua área de relações com esse Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência, que compreende, no caso das telecomunicações, além do Cade, da
SDE e da Seae, a própria Anatel.
Trata-se de um sistema extremamente conﬁável,
de uma diligência estupenda, lento por falta, às vezes,
de meios para agilizar os processos. É o caso, por
exemplo, do nosso processo da fusão Sky/DirecTV,
que pode tirar da ruína essas duas operadoras, que
já somam US$1.875 bilhão de prejuízos irrecuperáveis. Essa fusão é vital para que essas empresas não
suspendam as suas atividades, como a DirecTV fez
na Argentina, onde fechou as portas – tinha 320 mil
assinantes, mas, devido às perdas, resolveu ir embora daquele país.
Acredito que temos de depositar essa conﬁança
ilimitada nos órgãos, como mencionei. Há dez meses,
a Anatel está debruçada em todos os detalhes desse
ato de concentração. Esse processo – que tem nove
volumes – é também acompanhado pari passu pela
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Band, pela Telcom, pela NEO TV e pela Tecsat, que
se disseram terceiros interessados.
Creio que o cidadão brasileiro está muito bem
representado com essas agências e com essas instituições que acompanham o dia a dia dessas operações,
assim como ﬁzeram também no caso da venda que
realizamos de uma participação relevante, mas sem
vender o controle, da NET Serviços para o grupo da
Telmex, do Carlos Slim.
Sobre isso, penso que não posso deixar de explicar um pouco o que aconteceu para que a Globo
resolvesse reduzir suas participações na distribuição
de tevê por assinatura. Seria talvez uma vocação normal – ela julgou assim no passado: como era a maior
produtora de conteúdo nacional e uma bem sucedida
distribuidora de conteúdo nacional, via televisão, ela,
indo para a tevê por assinatura, teria o mesmo sucesso. Como os senhores sabem, nem ela e nem ninguém
no Brasil obteve sucesso.
Sempre menciono que um dia, em uma conferência da ABTA, o Dr. Roberto Civita disse que também
foi vítima dessa engambelação; que ele tinha entrado
nisso pensando que ia fazer televisão e jogaram no seu
colo um monte de tecnologia, da qual o pessoal dele
não entendia. Então, realmente, tevê por assinatura é
tecnologia; radiodifusão é conteúdo.
Não se pode deixar de considerar que chegou o
momento em que as Organizações Globo, para sair
da situação de pré-insolvência em que se encontrou,
em novembro de 2002, foi realmente obrigada a abrir
mão de participações, pelo menos daquelas para as
quais não tivesse mais que aportar recursos, como
teve de aportar na Sky 480 milhões para cobrir déﬁcit,
enquanto foi sócia majoritária. Hoje ela está reduzida a
28%, felizmente, e não sei se um dia, talvez... A meta
do nosso Presidente, Dr. Roberto Irineu Marinho, é no
sentido de um dia abandonar totalmente a distribuição
fora de radiodifusão, que é...
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – V. Sª me permite um aparte?
O SR. FRANCISCO – Pois não.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Quanto a essa decisão da Globo de, em nome de
uma viabilidade ﬁnanceira, excluir-se da área do cabo e
do DTH, ela tem consciência de que, ao fazer da forma
que fez, está violando a lei existente no País?
O SR. FRANCISCO – Não, não está violando.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Não está?
O SR. FRANCISCO – Não, não, com certeza absoluta, como a Abril também não violou quando...
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O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – As parcelas que ela vendeu para a Telmex
são legais? O senhor considera que são legais?
O SR. FRANCISCO – Absolutamente legais.
Inclusive...
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – E por que, então, não foram aprovadas até
agora?
O SR. FRANCISCO – Foram aprovadas pela
Anatel integralmente.
A Bandeirantes tem acompanhando. Não sei se
é da sua área....
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Sim, tem acompanhado.
O SR. FRANCISCO – Está inteiramente aprovada
pela Anatel, depois de oito meses, a operação. É uma
operação absolutamente legítima. Inclusive, no caso
da Bandeirantes...
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – E por que a Anatel, então, se recusa a fornecer os documentos? Ela se recusa a fornecer, aliás,
violando também a lei, porque esses documentos, de
acordo com a Constituição, estando em posse de uma
agência pública, seriam obrigatoriamente disponibilizados. Por que ela se recusa a oferecer à Telmex, a
quem está na lide, os documentos?
O SR. FRANCISCO – Posso responder ao senhor?
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Por favor.
O SR. FRANCISCO – Provavelmente o senhor
não está afeto a essa área dentro da sua empresa. A
empresa fez esse pedido, e eu me manifestei, como
advogado, respondendo à Anatel, dizendo que me
dispunha a fornecer todo e qualquer documento que
fosse necessário para entender a operação que se
deu de venda de participação acionária, mas que,
assim como eu havia pedido sigilo dos nossos dados
comerciais, insistia que esses não fossem abertos. Se
a Anatel não prosseguiu e não ofereceu à Bandeirantes essas condições, eu queria inclusive pedir o nome
da empresa interessada, porque a Anatel também não
me forneceu o nome da empresa que estava querendo
saber da intimidade da operação, porque a Bandeirantes parece que não autorizou a abertura da sua
denominação social.
Eu queria dizer o seguinte ao senhor – talvez
seja interessante até que o senhor aprofunde isso aqui
em um debate no Conselho de Comunicação Social:
a Bandeirantes também tem uma participação minoritária, mas de controle, junto com o SBT e com o
Diário dos Associados, da TV Cidade, da operação
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de cabo. Com 30%, elas controlam tudo – 70% são
de estrangeiros.
Portanto, não é uma algo anormal no Brasil, porque isso é permitido, desde que capital votante esteja majoritariamente na mão de grupo nacional. E é o
único serviço de telecomunicações no Brasil que tem
controle de capital estrangeiro, porque nenhum outro
– celular, telefonia ﬁxa, MMDS, DTH – tem esse controle; o único é o cabo. E todos eles escolheram esse
modelo, porque somos, infelizmente, pobres de recursos para manter uma operação de cabo, que precisa
ter muito capital de terceiros.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – O senhor pode explicar, quanto ao capital
votante, exatamente como é a arquitetura da participação hoje da Telmex na NET?
O SR. FRANCISCO – Nós constituímos uma
empresa e...
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Sr. Presidente, pela ordem. Eu creio que não é pertinente ﬁcarmos
aqui discutindo uma demanda que está no Cade, que
está na Anatel. Primeiro, não encontro na lei atribuição
do Conselho para fazer isso, ou seja, discutir atos e
concentração. Parece-me que a lei determina que isso
vá para o Cade. E vamos ﬁcar em uma discussão... Sei
que esse tema é apaixonante para a Bandeirantes
e para a Globo, mas sugiro outro fórum para discutir.
Não é isso que estamos discutindo.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Estou de pleno acordo. Aceito a colocação
do Dr. Paulo Ricardo Tonet, mas lamento que um tema
dessa natureza, que tem a importância que tem, possa ser tratado como um tema restritivo. Só pode ser
por interesse especíﬁco, porque a liberdade de se
manifestar...
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Não há interesse especíﬁco. Não há interesse especíﬁco.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Só posso entender dessa forma.
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Apenas estou entendendo o que diz a lei. A lei estabelece que
existem órgãos para apreciar isso, e não é este o órgão. Só isso. Sou legalista.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Então, o senhor acredita que só se pode
fazer aqui aquilo que está rigorosamente dentro da
lei, do regulamento etc.? Precisamos, então, observar
ﬁelmente isso?
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Eu acho
que sim. Eu sou defensor disso.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Peço
ao Dr. Francisco que retome sua apresentação e a
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conclua, levando em conta que estamos nos aproximando do ﬁnal.
O SR. FRANCISCO – Primeiro, Sr. Presidente,
quero esclarecer que essa sugestão do Conselheiro
Tonet já foi adotada no mandato anterior, na Presidência anterior, e eu fui sabatinado durante duas horas e
quarenta e cinco minutos pelo Conselho, em relação
a essas operações, sentado até no lugar que hoje
está sendo ocupado pelo meu amigo Fernando. Isso
já aconteceu uma vez, mas virei, quantas vezes forem
necessárias, para esclarecer, mas não é preciso. Como
já disse, a Anatel e o Cade estão aí para isso.
Sobre a Sky e a DirecTV, também me perguntam
muito por que esse prejuízo, por que perdemos tanto
dinheiro. É porque as pessoas esquecem que este é o
único País do mundo em que o DTH tem 14,8 milhões
de usuários – porque não são assinantes, o serviço é
de graça –, e recebem por uma parabólica, em qualquer lugar do Brasil, uma programação que o povo
está interessado em receber: tevês abertas. Na tevê a
cabo, 72% da audiência assistem à Bandeirantes, ao
SBT e à Globo, sinal de que temos competência para
fazer conteúdo nacional e temos necessidade de ser
protegidos para continuarmos prestando esse serviço,
oferecendo uma programação que leva 72% da audiência da tevê paga no Brasil. Para quê pagar tevê? Passo
no corredor, às vezes, e estão meus dois ﬁlhos e minha
mulher assistindo à tevê aberta, e eu pagando aquela
loucura de tevê paga, de tevê por assinatura.
Eu queria, honestamente, que se discutisse aqui
por que vão quebrar a Sky e a DirecTV – que perderam, em conjunto, US$1.8 bilhão, sem capacidade de
se recuperar – que operam em um país que tem 14,8
milhões de parabólicas que oferecem a programação
que o povo quer ver. Temos que entender que isso aí
é um estímulo à possibilidade de termos uma televisão
mais moderna de DTH.
E todos, tanto Cade como Anatel, em dois processos anteriores que não nos envolviam, decidiram que
mercado relevante é tevê por assinatura. Não existe
mercado relevante de DTH – 86% de quem é assinante
de DTH tem do lado cabo opcional, se quiser, também
–, são só os Municípios mais pobres e as classes A e
B1 – esta, muito restritamente, com 12%.
Como julguei estranho aqui hoje que, falando
sobre convergência tecnológica, aparecesse um problema de concentração societária, enunciada por dois
Conselheiros, eu não podia me furtar, Sr. Presidente,
de pedir a oportunidade de que o debate seja feito no
fórum adequado, como Tonet falou, que são os órgãos
do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
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Novamente agradeço ao Conselho franquear a
palavra para cidadãos que vêm aqui sem título. Agradeço muito a consideração.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Sr. Presidente, permita-me trinta segundos,
com autorização do prezado Dr. Paulo Tonet...
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Já perdeu dez.
O SR. ANTONIO DE PÁDUA TELES DE CARVALHO – Queria apenas contar uma pequena história
que se relaciona perigosamente com isso que estamos comentando.
Nos idos do início do século passado, quando se
explorava o petróleo, um grande magnata do petróleo
americano mandou comprar alguns milhões de lamparinas de metal e mandou oferecê-las ao bravo povo
chinês, por quem ele tinha uma grande afeição. Essas
milhões de lamparinas foram distribuídas, e depois esse
magnânimo magnata do petróleo foi à China, vendeu
seu petróleo e ﬁcou pelo menos uns cem anos dominando o mercado de petróleo da China.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Deixando de lado a lamparina, concedo a palavra ao nosso
Conselheiro João Monteiro de Barros Filho.
O SR. JOÃO MONTEIRO DE BARROS FILHO
– Informo que tive o privilégio de participar, há questão
de dias, de uma reunião convocada pelo Sr. Ministro
das Comunicações, com os diretores de empresas de
televisão do Brasil, demonstrando uma preocupação,
principalmente, com o problema da televisão digital no
Brasil. Uma das questões fundamentais que ele suscitou foi que nada será feito sem que as empresas sejam
ouvidas, o que não vinha acontecendo. É lamentável
essa conduta que estava acontecendo, mas já há uma
preocupação.
S. Exª mereceu nosso respeito, porque é um
homem do setor, que pelo menos evidenciou uma
sensibilidade para com o problema. E acreditamos
que, unindo as instituições responsáveis – e o Conselho pode participar, com o Roberto Monteiro, com o
Paulo e os senhores podendo nos ajudar também –,
essa etapa importante da televisão no Brasil poderá
ser cumprida.
Queremos nos congratular também com o Conselho, no dia de hoje, porque realmente esta foi uma
das reuniões mais importantes de que participamos,
com um tema importante para o Brasil, que teve uma
participação brilhante de todos os senhores.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO – Sr.
Presidente, não queria voltar ao tema, mas, enﬁm,
como inclui na minha fala inicial, não falece ao Conselho competência para examinar legislações, assuntos
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pendentes em tribunais administrativos ou em agências
de ﬁscalização quando atingem o setor.
O Dr. Francisco é um brilhante advogado, brilhantíssimo por sinal, e defende seus clientes com
uma competência e uma dedicação incomum. Tenho
por ele uma admiração muito forte. Porém, quanto ao
fato de o Conselho examinar a operação no Cade e
na Anatel, esse exame tem que ser primeiro sem parti
pris. Não é que se está ali contra as operações tanto
na Anatel quanto no Cade. No caso da Anatel – eu já
disse aqui –, tenho diﬁculdade de entender como a
Anatel vai enfrentar reposição legislativa, sobretudo
na questão dos 85%, que certamente caracterizaria
o monopólio.
Penso que é possível tentarmos criar, Dr. Francisco, enﬁm, uma condição legislativa para que esses
assuntos possam prosperar. A sua fala é franca, dando
notícia dos prejuízos enormes, e sabemos deles, mas,
quanto a isso, as pessoas têm que ser sensatas. E há
uma diﬁculdade legislativa a ser interposta. Não vejo...
Sinto – falo como advogado, com alguma especialização em Direito Administrativo Público – que a Anatel
vai ter diﬁculdade no caso da Sky e da DirecTV.
Relativamente ao processo que está no Cade, não
tive acesso a ele. Não faço parte ainda – a Abratel está
pedindo para fazer parte do processo –, mas, no caso
do Cade, a impressão foi que ﬁcou pouco claro. Talvez
tenho sido um erro de quem estava ali conduzindo o
processo. O senhor mesmo deu uma série de motivos
para que as pessoas pudessem, inclusive, torcer para
haver aprovação, mas não ﬁcou clara a operação. E,
quando não ﬁca clara a operação, qualquer pessoa
pode imaginar que algo possa estar ocorrendo não
conforme a lei vigente,. Não há um juízo de valor, mas,
enﬁm, essa é a razão pela qual eu tinha apresentado
esses dois problemas.
Conselheira Berenice, por favor.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA
– Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, preciso fazer um
pequeno reparo à fala do nosso colega Paulo Tonet.
Paulo, essa questão da fusão da Sky e da DirecTV é de competência nossa, sim. Tanto é que o
Conselho emanou uma recomendação a diversos
órgãos depois de um longo debate em Plenário e em
comissões cujo resultado foi encaminhado em 6 de
dezembro de 2004.
O Presidente encaminhou para mim, na nossa
última reunião, o resultado parcial da tramitação da
nossa recomendação junto ao Congresso.
Essa recomendação foi apreciada na Comissão
de Educação e retorna ao Conselho; não de uma forma conclusiva. Eles ainda solicitam alguns subsídios
para nós.
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Deverei encaminhar isso, juntamente com o regulamento da Anatel sobre os direitos dos assinantes
em breve, numa reunião que marcaremos para o mês
de outubro.
Então é de competência nossa, sim.
Não sei se você chegou a tomar conhecimento
desse documento, mas relembro também ao Dr. Francisco que a decisão do Conselho naquele momento foi
de que interessava, sim, uma TV “mais moderninha”,
via satélite, mas não que concentrasse 95% do mercado nas mãos de um único grupo. Essa é a posição
do Conselho.
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Berenice, só
um aparte. Talvez eu não tenha me feito entender.
Eu não disse que o tema não seria de competência do Conselho, até porque nós temos uma comissão
de TV a cabo. O que não é de competência do Conselho é participar, dirigir ou ﬁscalizar, seja a que título
for, o Cade e a Anatel nesses temas. Se o tema vem,
nós nos manifestamos e mandamos. Eles acatam se
quiserem. E pronto. Não estou dizendo que não devemos discutir. A proposta do Roberto foi no sentido de
designar alguém para acompanhar junto ao Cade e à
Anatel. Creio que não é o caso.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA – Quando você interrompeu o Antonio Teles e o Dr.
Francisco, dizendo que não nos cabia, que o Conselho
não teria legitimidade, deu a impressão de que esse
era o seu entendimento.
O SR. PAULO TONET CAMARGO – Não, são
os órgãos. Não podemos dizer ao Cade o que ele tem
que fazer.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA – Perfeito. Assim ﬁca clara essa questão.
Para ﬁnalizar, Presidente, a minha intervenção,
menciono uma preocupação muito particular à qual o
senhor será sensível.
O Brasil passou para a industrialização de forma muito rápida, ao longo dos anos 40 e 50, numa
velocidade com a qual nenhum outro país do Planeta
atuou. Porém o nosso País foi industrializado sem que
o nosso povo fosse alfabetizado.
Hoje, guardadas as devidas proporções, vivemos
quase a mesma situação novamente. Sem os benefícios básicos da cultura letrada, estamos colocando o
nosso povo na era da informação.
Então eu gostaria de apoiar aquelas manifestações que até timidamente foram feitas no sentido de
que recursos para instrumentalizar o nosso povo para
uma leitura correta, de preferência crítica desse conteúdo que pretendemos regulamentar, sejam destinados
efetivamente para esse objetivo.
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Entendemos que é preciso, sim, regulamentar
conteúdo e tecnologia em plataformas, além do DTH
no Brasil, que foi autorizado mediante uma infralegislação.
Nós temos muito trabalho para fazer; é um grande
desaﬁo. Vejo com bons olhos o envio da questão do
conteúdo para a Comissão de Regionalização e Qualidade da Programação, no entanto cabe à Comissão
de TV Digital, de digitalização do sistema de televisão
no Brasil, a qual está meio parada, retomar também
os seus trabalhos e continuar a estudar a questão do
ponto de vista estritamente técnico.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Niskier) – Muito
obrigado à Conselheira Berenice.
Tenho impressão de que nós andaríamos bem
depois de um dia tão rico... Conselheiro Monteiro percebeu bem, com a sua acuidade, que tivemos uma das
chamadas sessões nobres do nosso Conselho. Os que
participaram de manhã e de tarde foram excepcionalmente positivos e trouxeram contribuições valiosas.
Temos uma PEC em andamento. Trata-se do
projeto de emenda constitucional do Senador Maguito
Vilela. É um caminho.
Se nós perﬁlássemos em relação a essa PEC,
enriquecendo e trazendo, quem sabe, até o Senador
para vir conversar conosco – creio que S. Exª não se
furtaria a isso – teríamos um caminho, porque, ao
terminar aqui, cada um vai para o seu trabalho, a sua
casa, e ﬁca o popular “e daí”, sobretudo na cabeça do
Presidente: e daí? Como vou buscar um caminho?
Se o plenário estivesse de acordo, nós poderíamos perseguir esse veio que se abre com a posição do Senador Maguito Vilela, que é um homem de
prestígio, e tentar concluir alguma coisa a respeito do
nosso posicionamento tão claro e cristalino em defesa
da educação, com o qual ﬁquei muito feliz.
Queria concluir a sessão retirando do plenário
essa aprovação para a estratégia política que deveremos adotar, porque isso não é apenas para discutir
plataforma, ciência, tecnologia, todas as maravilhas
que ocorrem hoje no mundo, mas temos que agir politicamente também. O Conselho não é técnico; ele
tem que se envolver politicamente porque assessora
o Congresso Nacional.
Então pergunto: vamos caminhar na PEC do Senador Maguito Vilela?
Seria um bom começo, um bom caminho. Então
andaríamos por aí.
Queria concluir dizendo que ﬁcaria muito feliz se, na
minha geração ainda, o pobre pudesse conhecer plasma
não apenas nos hospitais dos subúrbios, que plasma não
fosse apenas a solução para males passageiros.
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Vamos trabalhar nesse sentido; acredito que haja
sinceridade. O Francisco abriu o coração, mostrou os
prejuízos. Conversei com o Boni – foi uma das poucas
vezes em que conversei com o Boni –, que é reconhecidamente uma pessoa talentosa e predestinada, e ele me
disse que só haverá possibilidade de a TV por assinatura
dar lucro se for alcançado o número de três milhões de
assinantes. Ele disse isso num jantar... Na operação, 3
milhões, e esse número nunca foi alcançado, o que quer
dizer que também as pessoas que ﬁzeram pesquisa, algo
em que acredito muito, para veriﬁcar as possibilidades do
mercado, andaram também superestimando o que seria
viável fazer num país com as diﬁculdades do nosso.
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De qualquer forma, esse é apenas um dado para
ilustrar um pouco mais o assunto.
Agradeço muito ao meu irmão Roberto Wagner
a ajuda que nos deu. Repito que no dia 10 de outubro
vamos conversar sobre ética e sociedade brasileira.
O coordenador será o Conselheiro Paulo Machado de
Carvalho Neto. Vamos convidar alguns especialistas
e depender, evidentemente, da resposta deles para
compor o quadro, mas cada Conselheiro será avisado
na sua respectiva residência.
Obrigado, Fernando Ferreira e Antonio Teles, que
revejo aqui com muita alegria.
(Levanta-se a reunião às 16h41min)
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Ofício nº 645/2005/GSIPR-CH
Brasília, 8 de agosto de 2005

Ao Senhor
Arnaldo Niskier
Presidente do Conselho de Comunicação Social do
Congresso Nacional
70165-900 – BRASILIA – DF
Assunto: Câmara Especial de Políticas Públicas sobre o Álcool
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Senhoria a respeito do OF.
CCS Nº 061/2005, de 10 de agosto de 2005, para,
cumprimentando-o pelo interesse demonstrado, informar-lhe que encaminhei a solicitação para o Conselho
Nacional Antidrogas com a ﬁnalidade de viabilizar o
pleito apresentado.
Atenciosamente, Jorge Armando Felix, Ministro
de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional e Presidente do Conselho Nacional Antidorgas.
Ofício nº 71 /MC
Brasília, 2 de setembro de 2005
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Exmº Senhor
Arnaldo Nis Kimr
Mui Digno Presidente do Conselho
de Comunicação Social do Brasil
Brasília
Ofício nº 59 (GP/CNCS/2005
Excelência
Aceite os nossos respeitosos cumprimentos.
O Conselho Nacional de Comunicação Social,
tem a honra de dirigir-se à V. Exª para comunicar-lhe
que pretendemos enviar uma delegação à Brasília,
aﬁm de trocar experiências, principalmente no que
diz respeito a atribuições e competências das nossas
instituições, bem como no domínio da organização e
funcionamento.
Assim sugerimos que no dia 18 de Agosto do
corrente ano recebam uma delegação deste Conselho cheﬁada pelo Conselheiro Joaquim Paulo da Conceição, integrando também os Conselheiros, Manuel
Moreira Pinheiro e João Carlos de Carvalho para uma
visita de trabalho a vossa instituição.
Certo de que este merecem a vossa melhor atenção, aceite estimado colega os protestos da minha
elevada consideração e estima.
Luanda, 27 de Julho de 2005. – O Presidente,
António Correia de Azevedo.
Ofício nº 162/2005/SCM – Anatel

Ao Senhor
Arnaldo Mskier
Presidente do Conselho de Comunicação Social do
Congresso Nacional
Ed. Principal – Ala Senador Dinarte Maris – sala 6
70165-900 Brasília – DF
Assunto: Acusa recebimento
Senhor Presidente,
Acuso o recebimento do OF.CCS Nº 057/2005, de
1º de agosto de 2005, pelo qual Vossa Senhoria apresenta congratulações por minha posse neste Ministério
e convida para a reunião desse Conselho marcada para
o dia 12 de setembro próximo, sobre a Convergência
Tecnológica dos Serviços de Telecomunicações, Radiodifusão e Tecnologia, da qual, lamentavelmente,
não poderei participar, cm virtude de compromissos
anteriormente agendados para a mesma ocasião.
Agradeço, sensibilizado, os votos de felicitações
e aproveito a oportunidade para colocar-me à sua disposição nesta Pasta.
Atenciosamente, – Hélio Costa, Ministro de Estado das Comunicações.

Brasília, 28 de julho de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Arnaldo Niskier
Presidente do Conselho de Comunicação Social
Senado Federal, Edifício Principal
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
70165-95 – Brasília – DF
Assunto: Plano Geral de Metas de Qualidade para os
serviços de televisão por assinatura (PGMQ)
Senhor Presidente,
1. Reﬁro-me ao OF.CCS Nº 045/2005, de 8 de
julho de 2005, por intermédio do qual encaminhou Vossa Excelência a esta Agência o Parecer nº 1, de 2005,
do Conselho de Comunicação Social, emitido sobre o
Plano Geral de Metas de Qualidade para os serviços
de televisão por assinatura (PGMQ), apresentado por
esta agência a esse conselho por meio do Ofício nº
118/2005/SCM – Anatel, de 8 de junho de 2005, para
pronunciamento, em cumprimento ao disposto no art.
4º, § 2º, da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995.
2. Apraz-me comunicar a Vossa Excelência que o
mencionado Parecer nº 1 de 2005 e as recomendações
nele contidas, emanadas do Conselho de Comunicação
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Social, foram objeto de apreciação pelo Conselho Diretor da Anatel, na Reunião nº 354, realizada no dia 13
de julho de 2005, daí resultando a Resolução nº 411,
do dia 14 subseqüente, que aprovou o Plano Geral de
Metas de Qualidade para os serviços de televisão por
assinatura (cópias inclusas), documentos estes publicados no DOU do dia 19 de julho de 2005.
3. Continuo à disposição desse Conselho de Comunicação Social para outros esclarecimentos que se
façam necessários.
Atenciosamente, – Ara Apkar Minassian, Superintendente de Serviço de Comunicação de Massa.
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AGENDA DO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL
11-10-2005
terça-feira
11h – Sessão Especial destinada a comemorar o
“Dia do Professor” e o “Dia da Criança”
Plenário do Senado Federal
16h – Ordem do Dia – Sessão Deliberativa – pauta
sobrestada
Plenário do Senado Federal
Marta Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete,
Presidência do Senado Federal.
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
(52ª LEGISLATURA)

BAHIA
Rodolpho Tourinho
Antonio Carlos Magalhães
César Borges
RIO DE JANEIRO
BLOCO - PT Roberto Saturnino
PL
Marcelo Crivella
PMDB
Sérgio Cabral
MARANHÃO
PMDB
Ribamar Fiquene
PFL
Edison Lobão
PMDB
Mauro Fecury
PARÁ
PMDB
Luiz Otávio
BLOCO - PT
Ana Júlia Carepa
PSDB
Flexa Ribeiro
PERNAMBUCO
PFL
José Jorge
PFL
Marco Maciel
PSDB
Sérgio Guerra
SÃO PAULO
BLOCO - PT
Eduardo Suplicy
BLOCO - PT
Aloizio Mercadante
PFL
Romeu Tuma
MINAS GERAIS
PL
Aelton Freitas
PSDB
Eduardo Azeredo
Wellington Salgado Oliveira
PMDB
GOIÁS
PMDB
Maguito Vilela
PFL
Demóstenes Torres
PSDB
Lúcia Vânia
MATO GROSSO
Sem Partido
Luiz Soarez
PFL
Gilberto Goellner
BLOCO - PT
Serys Slhessarenko
RIO GRANDE DO SUL
PMDB
Pedro Simon
BLOCO - PT
Paulo Paim
BLOCO - PTB
Sérgio Zambiasi
CEARÁ
PSDB
Reginaldo Duarte
Sem Partido
Patrícia Saboya Gomes
PSDB
Tasso Jereissati
PARAÍBA
PMDB
Ney Suassuna
PFL
Efraim Morais
PMDB
José Maranhão
ESPÍRITO SANTO
PMDB
João Batista Motta
PMDB
Gerson Camata
PL
Magno Malta
PIAUÍ
PMDB
Alberto Silva
12-9-2005

PFL
PFL
PFL

PFL
PMDB

Heráclito Fortes
Mão Santa
RIO GRANDE DO NORTE
BLOCO - PTB Fernando Bezerra
PMDB
Garibaldi Alves Filho
PFL
José Agripino
SANTA CATARINA
PFL
Jorge Bornhausen
BLOCO - PT
Ideli Salvatti
PSDB
Leonel Pavan
ALAGOAS
P - SOL
Heloísa Helena
PMDB
Renan Calheiros
PSDB
Teotonio Vilela Filho
SERGIPE
PFL
Maria do Carmo Alves
PSDB
Almeida Lima
BLOCO - PSB Antonio Carlos Valadares
AMAZONAS
PMDB
Gilberto Mestrinho
PSDB
Arthur Virgílio
PDT
Jefferson Péres
PARANÁ
PSDB
Alvaro Dias
BLOCO - PT
Flávio Arns
PDT
Osmar Dias
ACRE
BLOCO - PT
Tião Viana
P - SOL
Geraldo Mesquita Júnior
BLOCO - PT
Sibá Machado
MATO GROSSO DO SUL
PDT
Juvêncio da Fonseca
BLOCO - PT
Delcídio Amaral
PMDB
Ramez Tebet
DISTRITO FEDERAL
PP
Valmir Amaral
Sem Partido
Cristovam Buarque
PFL
Paulo Octávio
TOCANTINS
PSDB
Eduardo Siqueira Campos
PSB
Nezinho Alencar
PMDB
Leomar Quintanilha
AMAPÁ
PMDB
José Sarney
BLOCO - PSB João Capiberibe
PMDB
Papaléo Paes
RONDÔNIA
PMDB
Amir Lando
BLOCO - PT
Fátima Cleide
PMDB
Valdir Raupp
RORAIMA
PTB
Mozarildo Cavalcanti
PDT
Augusto Botelho
PMDB
Romero Jucá

Diretora

SECRETARIA DE COMISSÕES
Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz
Ramais: 3488/89/91
Fax: 1095

SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
Diretor

Wanderley Rabelo da Silva
Francisco Naurides Barros
Hermes Pinto Gomes
Irani Ribeiro dos Santos
Secretários Verônica de Carvalho Maia
José Augusto Panisset Santana
Izaias Faria de Abreu
Angélica Passarinho Mesquita

(Ramal: 3623 – Fax: 3606)
(Ramal: 3508)
(Ramal: 3510)
(Ramal: 4854)
(Ramal: 3511)
(Ramal: 4854)
(Ramal: 3514)
(Ramal: 3501)

SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS
Diretor

Sérgio da Fonseca Braga
Maria de Fátima Maia de Oliveira
Ivanilde Pereira Dias de Oliveira
Secretários
Maria Consuelo de Castro Souza
Rilvana Cristina de Souza Melo

(Ramal: 3507 – Fax: 3512)
(Ramal: 3520)
(Ramal: 3503)
(Ramal: 3504)
(Ramal: 3509)

SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES
Diretor

José Roberto Assumpção Cruz
CAE Luiz Gonzaga Silva Filho
CAS Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Gildete Leite de Melo
CCJ
Júlio Ricardo Borges Linhares
CE
CMA José Francisco B. de Carvalho
CDH Altair Gonçalves Soares
Secretários CRE Maria Lúcia Ferreira de Mello
Celso Antony Parente
CI
CDR Ednaldo Magalhães Siqueira
CRA Marcello Varella
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(Ramal: 3517)
(Ramal: 4605)
(Ramal: 4608)
(Ramal: 3972)
(Ramal: 4604)
(Ramal: 3935)
(Ramal: 1856)
(Ramal: 4777)
(Ramal: 4354)
(Ramal: 3517)
(Ramal: 3506)

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
(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
Almeida Lima – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
Tasso Jereissati – PSDB
Ramez Tebet
Luiz Otávio
Garibaldi Alves Filho
Romero Jucá
Sérgio Cabral
Maguito Vilela
Valdir Raupp
José Maranhão
Aloizio Mercadante
Ana Júlia Carepa
Delcídio Amaral
Eduardo Suplicy
Fernando Bezerra
João Capiberibe
Patrícia Saboya Gomes
Osmar Dias

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. José Agripino – PFL
2. Antonio Carlos Magalhães – PFL
3. Heráclito Fortes – PFL
4. João Ribeiro – PFL
5. José Jorge – PFL
6. Roseana Sarney – PFL
7. Arthur Virgílio – PSDB
8. Alvaro Dias – PSDB
9. Leonel Pavan – PSDB
10. Flexa Ribeiro – PSDB
11. Teotônio Vilela Filho – PSDB
PMDB
1. Ney Suassuna
2. Hélio Costa
3. Valmir Amaral
4. Pedro Simon
5. Mão Santa
6. Gerson Camata
7. Papaléo Paes
8. João Batista Motta
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
1. Ideli Salvatti
2. Aelton Freitas
3. Antonio Carlos Valadares
4. Roberto Saturnino
5. Flávio Arns
6. Siba Machado
7. Serys Slhessarenko
PDT
Jefferson Peres

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE TURISMO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 18:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
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:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
(21 titulares e 21 suplentes)*
Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PPS
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Demóstenes Torres – PFL
1. César Borges – PFL
Edison Lobão – PFL
2. Heráclito Fortes – PFL
Jonas Pinheiro – PFL
3. José Jorge – PFL
Maria do Carmo Alves – PFL
4. Marco Maciel – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
5. Romeu Tuma – PFL
Roseana Sarney – PFL
6. (vago) – PFL
Flexa Ribeiro – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
Leonel Pavan – PSDB
8. Alvaro Dias – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
9. Almeida Lima – PSDB
Reginaldo Duarte – PSDB
10. Arthur Virgílio – PSDB
Teotônio Vilela Filho – PSDB
11. Sérgio Guerra – PSDB
PMDB
João Batista Motta
1. Hélio Costa
Mário Calixto
2. Ramez Tebet
Valdir Raupp
3.José Maranhão
Mão Santa
4. Pedro Simon
Sérgio Cabral
5. Romero Jucá
Papaléo Paes
6. Gerson Camata
(vago)
7. (vago)
(vago)
8. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
Aelton Freitas
1. Cristovam Buarque
Antonio Carlos Valadares
2. Ana Júlia Carepa
Flávio Arns
3. Francisco Pereira
Ideli Salvatti
4. Fernando Bezerra
Marcelo Crivella
5. Eduardo Suplicy
Paulo Paim
6. Fátima Cleide
Patrícia Saboya Gomes
7. Mozarildo Cavalcanti
Siba Machado
8. João Capiberibe
PDT
Augusto Botelho
1. Juvêncio da Fonseca
(vago)
2. (vago)
* De acordo com a Resolução nº 1, de 22.02.2005, a composição da Comissão de Assuntos Sociais foi
reduzida de 29 para 21 membros.
Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE
(8 titulares e 8 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT

Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL
Vice-Presidente: Senador Maguito Vilela - PMDB
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
Almeida Lima – PSDB
6. Tasso Jereissati – PSDB
Alvaro Dias – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
Arthur Virgílio – PSDB
8. Leonel Pavan – PSDB
Osmar Dias – PDT (cedida pelo PSDB)
9. Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB)
PMDB
Ramez Tebet
1. Luiz Otávio
Ney Suassuna
2. Hélio Costa
José Maranhão
3. Sérgio Cabral
Maguito Vilela
4. Gérson Camata
Romero Jucá
5. Leomar Quintanilha
Pedro Simon
6. Garibaldi Alves Filho
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
Aloizio Mercadante
1. Delcídio Amaral
Eduardo Suplicy
2. Paulo Paim
Fernando Bezerra
3. Sérgio Zambiasi
Francisco Pereira
4. João Capiberibe
Ideli Salvatti
5. Siba Machado
Antonio Carlos Valadares
6. Mozarildo Cavalcanti
Serys Slhessarenko
7. Marcelo Crivella
PDT
Jefferson Peres
1. Juvêncio da Fonseca

Secretária: Gildete Leite de Melo
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br

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 DE SEGURANÇA PÚBLICA
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator: Geral:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretária: Gildete Leite de Melo
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br

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

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Demóstenes Torres – PFL
1. Edison Lobão – PFL
Jorge Bornhausen – PFL
2. Jonas Pinheiro – PFL
José Jorge – PFL
3. João Ribeiro – PFL
Maria do Carmo Alves – PFL
4. José Agripino – PFL
Roseana Sarney – PFL
5. Marco Maciel – PFL
(vago – cedida ao PDT) – PFL *
6. Romeu Tuma – PFL
Teotônio Vilela Filho – PSDB
7. Leonel Pavan – PSDB
Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 8. Alvaro Dias – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
9. Lúcia Vânia – PSDB
Reginaldo Duarte – PSDB
10. Tasso Jereissati – PSDB
PMDB
Hélio Costa
1. João Batista Motta
Maguito Vilela
2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
3. Mário Calixto
Gerson Camata
4. Papaléo Paes
Sérgio Cabral
5. Mão Santa
José Maranhão
6. Luiz Otávio
Leomar Quintanilha
7. Romero Jucá
Gilberto Mestrinho**
8. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
Aelton Freitas
1. Paulo Paim
Cristovam Buarque
2. Aloizio Mercadante
Fátima Cleide
3. Fernando Bezerra
Flávio Arns
4. Delcídio Amaral
Ideli Salvatti
5. Antonio Carlos Valadares
Roberto Saturnino
6. Francisco Pereira
Sérgio Zambiasi
7. Patrícia Saboya Gomes
PDT
Augusto Botelho
1. Juvêncio da Fonseca
* Vaga cedida ao PDT, conforme Ofício nº 014/05-GLPFL, de 17.02.2005
** O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005.

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
(12 titulares e 12 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
(9 titulares e 9 suplentes)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT
TITULARES

SUPLENTES

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 311-3276 Fax: 311-3121
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
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente: Senador Leomar Quintanilha - PMDB
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro - PFL
TITULARES
Heráclito Fortes – PFL
João Ribeiro – PFL
Jonas Pinheiro – PFL
Alvaro Dias – PSDB
Arthur Virgílio – PSDB
Flexa Ribeiro – PSDB
Ney Suassuna
Luiz Otávio
Gerson Camata
Valdir Raupp
Leomar Quintanilha
Aelton Freitas
Ana Júlia Carepa
Delcídio Amaral
Ideli Salvatti
Serys Slhessarenko
Augusto Botelho

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Jorge Bornhausen – PFL
2. José Jorge – PFL
3. Almeida Lima – PSDB
4. Leonel Pavan – PSDB
5. (vago)
6. (vago)
PMDB
1. Valmir Amaral
2. Romero Jucá
3. (vago)
4. (vago)
5. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
1. Mozarildo Cavalcanti
2. Cristovam Buarque
3. (vago)
4. (vago)
5. (vago)
PDT
1. Osmar Dias

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.
5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS INACABADAS
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.3) 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:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

6) - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Juvêncio da Fonseca - PDT
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral - PMDB
TITULARES
Edison Lobão – PFL
Jonas Pinheiro – PFL
Jorge Bornhausen – PFL
José Agripino – PFL
Romeu Tuma – PFL
Arthur Virgílio – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
Reginaldo Duarte – PSDB
Leomar Quintanilha
Valmir Amaral
José Maranhão
Sérgio Cabral
Garibaldi Alves Filho
Cristovam Buarque
Fátima Cleide
João Capiberibe
Marcelo Crivella
Paulo Paim
Juvêncio da Fonseca

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Antonio Carlos Magalhães – PFL
2. Demóstenes Torres – PFL
3. Heráclito Fortes – PFL
4. Marco Maciel – PFL
5. Maria do Carmo Alves – PFL
6. Almeida Lima – PSDB
7. Alvaro Dias – PSDB
8. Flexa Ribeiro – PSDB
PMDB
1. Luiz Otávio
2. Maguito Vilela
3. Mão Santa
4. Romero Jucá
5. Valdir Raupp
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
1. Serys Slhessarenko
2. Siba Machado
3. Antonio Carlos Valadares
4. Mozarildo Cavalcanti
5. Francisco Pereira
PDT
1. Osmar Dias

Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3111856 Fax: 3114646
E – Mail: mariadul@senado.br .

7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Cristovam Buarque - PT
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Heráclito Fortes – PFL
1. César Borges – PFL
João Ribeiro – PFL
2. Edison Lobão – PFL
José Agripino – PFL
3. Maria do Carmo Alves – PFL
Marco Maciel – PFL
4. Rodolpho Tourinho – PFL
Romeu Tuma – PFL
5. Roseana Sarney – PFL
Alvaro Dias – PSDB
6. Tasso Jereissati – PSDB
Arthur Virgílio – PSDB
7. Lúcia Vânia – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
8. Flexa Ribeiro – PSDB
PMDB
Gilberto Mestrinho*
1. Ney Suassuna
Pedro Simon
2. Ramez Tebet
Mão Santa
3. Valdir Raupp
Hélio Costa
4. Valmir Amaral
Gerson Camata
5. Mário Calixto
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
Cristovam Buarque
1. Marcelo Crivella
Eduardo Suplicy
2. Flávio Arns
Mozarildo Cavalcanti
3. Aelton Freitas
Roberto Saturnino
4. Ana Julia Carepa
Sérgio Zambiasi
5. Fernando Bezerra
PDT
Jefferson Peres
1. Osmar Dias
* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005.
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS
CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Heráclito Fortes – PFL
1. Antonio Carlos Magalhães – PFL
João Ribeiro – PFL
2. César Borges – PFL
José Jorge – PFL
3. Jonas Pinheiro – PFL
Marco Maciel – PFL
4. Jorge Bornhausen – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
5. Maria do Carmo Alves – PFL
Leonel Pavan – PSDB
6. Flexa Ribeiro – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
Tasso Jereissati – PSDB
8. Almeida Lima – PSDB
Teotônio Vilela Filho – PSDB
9. Arthur Virgílio – PSDB
PMDB
Gerson Camata
1. Ney Suassuna
Alberto Silva
2. Luiz Otávio
Valdir Raupp
3. Pedro Simon
Valdir Amaral
4. João Batista Motta
Gilberto Mestrinho*
5. Mário Calixto
Mão Santa
6. Romero Jucá
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS)
Delcídio Amaral
1. Roberto Saturnino
Francisco Pereira
2. Paulo Paim
João Capiberibe
3. Fernando Bezerra
Mozarildo Cavalcanti
4. Fátima Cleide
Serys Selhessarenko
5. Sérgio Zambiasi
Siba Machado
6. (vago)
Aelton Freitas
7. (vago)
PDT
Juvêncio da Fonseca
1. Augusto Botelho
* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005.
Secretário: Celso Parente
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3114607 Fax: 3113286
E – Mail: cantony@senado.gov.br.

9) - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
(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. João Ribeiro – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
3. Roseana Sarney – PFL
Leonel Pavan – PSDB
4. Reginaldo Duarte – PSDB
Tasso Jereissati – PSDB
5. Lúcia Vânia – PSDB
Teotônio Vilela Filho – PSDB
6. Sérgio Guerra – PSDB
PMDB
Gilberto Mestrinho*
1. Ney Suassuna
Papaléo Paes
2. Valdir Raupp
Garibaldi Alves Filho
3. Luiz Otávio
José Maranhão
4. Mão Santa
Maguito Vilela
5. Leomar Quintanilha
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
Ana Júlia Carepa
1. João Capiberibe
Fátima Cleide
2. Delcídio Amaral
Fernando Bezerra
3. Siba Machado
Mozarildo Cavalcanti
4. Sérgio Zambiasi
Patrícia Saboya Gomes
5. Aelton Freitas
PDT
Jefferson Peres
1. Augusto Botelho
* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005.

10) - COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES
Alvaro Dias – PSDB
Flexa Ribeiro – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
Jonas Pinheiro – PFL
Marco Maciel – PFL
Roseana Sarney – PFL
Ramez Tebet
Pedro Simon
Leomar Quintanilha
Gerson Camata
Maguito Vilela
Flávio Arns
Aelton Freitas
Sibá Machado
Ana Júlia Carepa
Antônio Carlos Valadares
Osmar Dias

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Reginaldo Duarte – PSDB
2. Lúcia Vânia – PSDB
3. Leonel Pavan – PSDB
4. Edison Lobão – PFL
5. Heráclito Fortes – PFL
6. Rodolpho Tourinho – PFL
PMDB
1. Hélio Costa
2. Mário Calixto
3. João Batista Motta
4. Mão Santa
5. Valdir Raupp
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
1. Serys Slhessarenko
2. Delcídio Amaral
3. Francisco Pereira
4. Sérgio Zambiasi
5. (vago)
PDT
1. Juvêncio da Fonseca

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

COMPOSIÇÃO
(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003)
1ª Eleição Geral: 19.04.1995
2ª Eleição Geral: 30.06.1999

3ª Eleição Geral: 27.06.2001
4ª Eleição Geral: 13.03.2003

Presidente: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES
PMDB
Titulares
UF Ramal Suplentes
UF Ramal
(Vago)
1. 1. Ney Suassuna
PB
4345
João Alberto Souza
MA 1411
2. 2. Pedro Simon
RS
3232
Ramez Tebet
MS 2222
3. 3. Gerson Camata
ES
3256
Luiz Otavio
PA
3050
4. 4. Alberto Silva
PI
3055
PFL
Paulo Octávio
DF
2011
1. 1. Jonas Pinheiro
MT 2271
Demóstenes Torres
GO 2091
2. 2. César Borges
BA 2212
Rodolpho Tourinho
BA 3173
3. 3. (Vago)
PT
Heloísa Helena (PSOL)
AL 3197
1. 1. Ana Julia Carepa
PA
2104
Sibá Machado
AC 2184
2. 2. Fátima Cleide
RO 2391
(vago)
3. 3. Eduardo Suplicy
SP
3213
PSDB
Sérgio Guerra
PE
2385
1. 1.
(Vago)
Antero Paes de Barros
MT 4061
2. 2.
Arthur Virgílio
AM 1201
PDT
Juvêncio da Fonseca (PSDB)
MS 1128
1. 1. Augusto Botelho
RR 2041
PTB
(Vago)
1. 1. Fernando Bezerra
RN 2461
PSB , PL e PPS
Magno Malta (PL)
ES
4161
1. 1. (Vago)
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Romeu Tuma (PFL/SP)
2051
(Atualizada em 04.10.2005)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 311-4561 e 311-5258
sscop@senado.gov.br; www.senado.gov.br/etica

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)

COMPOSIÇÃO 1
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

Corregedor

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)2

1º Corregedor Substituto

Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

2º Corregedor Substituto

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)

3º Corregedor Substituto
(Atualizada em 04.10.2005)

Notas:
1
Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93.
Afastado em decorrência da posse como Ministro de Estado das Comunicações em 8.7.2005.

2

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Ala Senado Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 311-4561 e 311-5259
sscop@senado.gov.br

PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

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
(Atualizado em 04.10.2005)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 311-4561 e 311-5257
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) – PSOL
PL
Senador Magno Malta (ES)
PPS
Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – PSB
(Atualizada em 04.10.2005)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 311-4561 e 311-5259
sscop@senado.gov.br

CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
Deputado Aldo Rebelo (PC do B/SP)

PRESIDENTE
Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

1º VICE-PRESIDENTE
Deputado José Thomaz Nonô (PFL-AL)

1º VICE-PRESIDENTE
Senador Tião Viana (PT-AC)

2º VICE-PRESIDENTE
Deputado Ciro Nogueira (PP-PI)

2º VICE-PRESIDENTE
Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT)

1º SECRETÁRIO
Deputado Inocêncio Oliveira (PL-PE)

1º SECRETÁRIO
Senador Efraim Morais (PFL-PB)

2º SECRETÁRIO
Deputado Nilton Capixaba (PTB-RO)

2º SECRETÁRIO
Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

3º SECRETÁRIO
Deputado Eduardo Gomes (PSDB-TO)

3º SECRETÁRIO
Senador Paulo Octávio (PFL-DF)

4º SECRETÁRIO
Deputado João Caldas (PL-AL)

4º SECRETÁRIO
Senador Eduardo Siqueira Campos (PSDB-TO)

LÍDER DA MAIORIA
Deputado Henrique Fontana (PT-RS)

LÍDER DA MAIORIA
Senador Ney Suassuna (PMDB-PB)

LÍDER DA MINORIA
Deputado José Carlos Aleluia (PFL-BA)

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
Senador José Jorge (PFL-PE)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Deputado Aroldo Cedraz (PFL-BA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Senador Roberto Saturnino (PT-RJ)
(Atualizada em 06.10.2005)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 311-4561 e 311-5258
sscop@senado.gov.br

CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(13 titulares e 13 suplentes)
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)
Presidente: Arnaldo Niskier
Vice-Presidente: Luiz Flávio Borges D’Urso

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º
Representante das empresas de
rádio (inciso I)
Representante das empresas de
televisão (inciso II)
Representante de empresas da
imprensa escrita (inciso III)
Engenheiro com notórios
conhecimentos na área de
comunicação social (inciso IV)
Representante da categoria
profissional dos jornalistas (inciso
V)
Representante da categoria
profissional dos radialistas (inciso
VI)
Representante da categoria
profissional dos artistas (inciso
VII)
Representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo
(inciso VIII)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)

TITULARES
Paulo Machado de Carvalho
Neto

SUPLENTES
Emanuel Soares Carneiro

Gilberto Carlos Leifert

Antônio de Pádua Teles de
Carvalho

Paulo Tonet Camargo

Sidnei Basile

Fernando Bittencourt

Roberto Dias Lima Franco

Daniel Koslowsky Herz

Celso Augusto Schöder

Eurípedes Corrêa Conceição

Márcio Leal

Berenice Isabel Mendes Bezerra

Stepan Nercessian

Geraldo Pereira dos Santos

Antônio Ferreira de Sousa Filho

Dom Orani João Tempesta

Segisnando Ferreira Alencar

Arnaldo Niskier

Gabriel Priolli Neto

Luiz Flávio Borges D’Urso

Phelippe Daou

Roberto Wagner Monteiro

Flávio de Castro Martinez

João Monteiro de Barros Filho

Paulo Marinho
(Atualizada em 04.10.2005)

1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 311-4561 e 311-5258
sscop@senado.gov.br

CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)

COMISSÕES DE TRABALHO
(Conselheiros designados na Reunião do Conselho de Comunicação Social realizada em 4.4.2005)
01 - Comissão de Regionalização e Qualidade da Programação
§
§
Paulo Tonet Camargo (Representante de empresas da imprensa escrita) - Coordenador
§
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
§
Gilberto Carlos Leifert (Representante das empresas de televisão)
§
§
Eurípedes Corrêa Conceição (Representante da categoria profissional dos radialistas)
§
§
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas)
§
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante da sociedade civil)
§
§
João Monteiro de Barros Filho (Representante da sociedade civil)
02 - Comissão de Tecnologia Digital
§
§
Fernando Bittencourt (Eng. com notórios conhecimentos na área de comunicação social) Coordenador
§
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
§
Paulo Tonet Camargo (Representante de empresas da imprensa escrita)
§
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas)
§
§
Eurípedes Corrêa Conceição (Representante da categoria profissional dos radialistas)
§
§
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas)
§
§
Geraldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo)
§
§
Luiz Flávio Borges D’Urso (Representante da sociedade civil)
§
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante da sociedade civil)
03 - Comissão de Radiodifusão Comunitária
§
§
Geraldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais cinema e vídeo) Coordenador
§
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
§
Fernando Bittencourt (Eng. com notórios conhecimentos na área de comunicação social)
§
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas)
§
§
Eurípedes Corrêa Conceição (Representante da categoria profissional dos radialistas)
§
§
Dom Orani João Tempesta (Representante da sociedade civil)
§
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante da sociedade civil)
§
§
João Monteiro de Barros Filho (Representante da sociedade civil)
04 - Comissão de TV por Assinatura
§
§
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas) Coordenadora
§
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
§
Gilberto Carlos Leifert (Representante das empresas de televisão)
§
§
Paulo Tonet Camargo (Representante de empresas da imprensa escrita)
§
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas)
§
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante da sociedade civil)
§
§
João Monteiro de Barros Filho (Representante da sociedade civil)
05 - Comissão de Concentração na Mídia
§
§
Gilberto Carlos Leifert (Representante das empresas de televisão) - Coordenador
§
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
§
Paulo Tonet Camargo (Representante de empresas da imprensa escrita)
§
§
Fernando Bittencourt (Engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação social)
§
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas)
§
§
Geraldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo)
§
§
Dom Orani João Tempesta (Representante da sociedade civil)
§
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante da sociedade civil)
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 311-4561 e 311-5258

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
Representação Brasileira

COMPOSIÇÃO
16 Titulares (8 Senadores e 8 Deputados) e 16 Suplentes (8 Senadores e 8 Deputados)
Mesa Diretora eleita em 28.04.2005
Presidente: Senador SÉRGIO ZAMBIASI
Vice-Presidente: Senador PEDRO SIMON
Secretário-Geral: Deputado DR. ROSINHA
Secretário-Geral Adjunto: Deputado
LEODEGAR TISCOSKI
MEMBROS NATOS
Deputado AROLDO CEDRAZ
Senador ROBERTO SATURNINO
Presidente da Comissão de Relações Exteriores
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados
Defesa Nacional do Senado Federal
SENADORES
TITULARES
SUPLENTES
BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB)
JORGE BORNHAUSEN (PFL/SC)
1. JOSÉ JORGE (PFL/PE)
PAULO OCTÁVIO (PFL/DF)
2. ROMEU TUMA (PFL/SP)
SÉRGIO GUERRA (PSDB/PE)
3. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PMDB
PEDRO SIMON (PMDB/RS)
1. SÉRGIO CABRAL (PMDB/RJ)
RAMEZ TEBET (PMDB/MS)
2. LEOMAR QUINTANILHA (PC do B/TO)
BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PSB/PL/)
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)
1.
EDUARDO SUPLICY (PT/SP)
2.
PDT
1.
PSOL (Resolução nº 2/2000-CN)
1. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PSOL/AC)
DEPUTADOS
TITULARES
SUPLENTES
PT
DR. ROSINHA (PT/PR)
1. MANINHA (PSOL/DF)
MAURO PASSOS (PT/SC)
2. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT/RS)
PMDB
EDISON ANDRINO (PMDB/SC)
1. OSMAR SERRAGLIO (PMDB/PR)
Bloco PFL/Prona
GERVÁSIO SILVA (PFL/SC)
1. JOÃO HERRMANN NETO (PDT/SP) (cessão)
PSDB
JÚLIO REDECKER (PSDB/RS)
1. EDUARDO PAES (PSDB/RJ)
PP
LEODEGAR TISCOSKI (PP/SC)
1. CELSO RUSSOMANO (PP/SP)
PTB
FERNANDO GONÇALVES (PTB/RJ)
1. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP)
PL
WELLINGTON FAGUNDES (PL/MT)
1. MIGUEL DE SOUZA (PL/RO)
PPS
JÚLIO DELGADO (PSB/MG)
1. CLÁUDIO MAGRÃO (PPS/SP)
(Atualizada em 06.10.2005)
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil
Telefone: (55) (61) 3216-6875 Fax: (55) (61) 3216-6880
cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE
INTELIGÊNCIA
(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador ROBERTO SATURNINO
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE FONTANA
PT-RS

NEY SUASSUNA
PMDB-PB

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

JOSÉ CARLOS ALELUIA
PFL-BA

JOSÉ JORGE
PFL-PE

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

AROLDO CEDRAZ
PFL-BA

ROBERTO SATURNINO
PT-RJ
(Atualizada em 05.10.2005)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 311-4561 e 311- 5258
sscop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DO “DIPLOMA DO MÉRITO EDUCATIVO DARCY
RIBEIRO”
Constituído pela Resolução nº 2, de 1999-CN, regulamentada pelo Ato Conjunto dos
Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados nº 2, de 2001

Composição

(AGUARDANDO DESIGNAÇÃO)
Presidente: RENAN CALHEIROS(1)
Deputados

Senadores
Renan Calheiros

( 2)

Atualizada em 24.2.2005

Notas:
(1)

Presidência exercida pelo Presidente do Congresso Nacional, até que o Conselho realize eleição para esse fim,
nos termos do art. 3º e parágrafo único da Resolução nº 2, de 1999-CN.
Membro nato, nos termos do art. 3º da Resolução nº 2, de 1999-CN.

(2)

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-5255
sscop@senado.gov.br

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
CNPJ 00.530.279/0005-49
Avenida N/2 S/Nº Praça dos Três Poderes – Brasília DF – CEP 70165-900
Fones: 311-3803 ou 311 3772 – Fax: (061) 224-5450
DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$ 31,00
Porte do Correio
R$ 96,60
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 127,60
PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$ 62,00
Porte do Correio
R$ 193,20
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 255,20
OBS: Caso sejam feitas as assinaturas dos Diários do Senado e da Câmara dos Deputados, receberá
GRACIOSAMENTE o Diário do Congresso Nacional
NÚMERO AVULSO
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 0,30
R$ 0,80
ORDEM BANCÁRIA
UG - 020055

GESTÃO
00001

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEEP ou fotocópia
da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser retirada no site:
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, código de recolhimento apropriado e
o número de referência 28815-2 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão:
020055/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas
pretendidas e enviar a esta Secretaria.
OBS.: NÃO SERÁ ACEITO PEDIDO ATRAVÉS DE CHEQUE VIA CARTA PARA
EFETIVAR ASSINATURA DOS DCNs.
Maiores informações pelo telefone (0XX-61) 311-3803 e 311-3772, fax: 224-5450
Serviço de Adminstração Econômico - Financeira/Controle de Assinaturas, falar com Mourão ou
Solange.
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