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CONGRESSO NACIONAL

ATOS DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do
art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a
Medida Provisória nº 86, de 18 de dezembro de 2002, que “altera dispositivos da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e da Lei nº 10.470, de 25 de junho de 2002, cria cargos
efetivos, cargos comissionados e gratificações no âmbito da Administração Pública Federal,
e dá outras providências”, terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a
partir de 16 de abril de 2003, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas
Casas do Congresso Nacional.
Congresso Nacional, 11 de abril de 2003. – José Sarney, Presidente da Mesa do
Congresso Nacional.

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do
art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a
Medida Provisória nº 87, de 19 de dezembro de 2002, que “abre crédito extraordinário no
valor de R$780.039.000,00, em favor do Ministério dos Transportes, para os fins que especifica”, terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a partir de 16 de abril de
2003, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
Congresso Nacional, 11 de abril de 2003. – José Sarney, Presidente da Mesa do
Congresso Nacional.
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ELABORADO PELA SUBSECRETARIA DE ATA DO SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
Senado Federal a indicação do Senhor José
Leôncio de Andrade Feitosa para exercer o cargo
de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. À Comissão de Assuntos Sociais..
1.2.2 – Avisos do Ministro de Estado da
Justiça

1 – ATA DA 2ª REUNIÃO, EM 11 DE
ABRIL DE 2003
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE DESPACHADO (Art.
155, § 2º, do Regimento Interno)
1.2.1 – Mensagens do Presidente da República ..................................................................
Nº 79, de 2003 (nº 126/2003, na origem),
de 8 do corrente, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor Antônio
Mota Filho para exercer o cargo de Diretor de
Infra-Estrutura Terrestre do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT. À
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura..............
Nº 80, de 2003 (nº 127/2003, na origem),
de 8 do corrente, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor José
Antônio Silva Coutinho para exercer o cargo de
Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT. À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. .......................
Nº 81, de 2003 (nº 128/2003, na origem), de
8 do corrente, submetendo à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor Ricardo José Santa
Cecília Corrêa para exercer o cargo de Diretor de
Planejamento e Pesquisa do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT. À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura......................
Nº 82, de 2003 (nº 129/2003, na origem),
de 8 do corrente, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor Sérgio de
Souza Pimentel para exercer o cargo de Diretor
de Administração e Finanças do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes –
DNIT. À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.
Nº 83, de 2003 (nº 130/2003, na origem), de
9 do corrente, submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Washington
Lima de Carvalho para exercer o cargo de Diretor
de Infra-Estrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT. À
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. ...............
Nº 84, de 2003 (nº 133/2003, na origem),
de 9 do corrente, submetendo à apreciação do
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Nº 471, de 2003, de 9 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento
nº 267, de 2002, do Senador Álvaro Dias. Ao Arquivo.
Nº 472, de 2003, de 9 do corrente, encaminhando informações, em CD-ROM, em resposta
ao Requerimento nº 70, de 2003, do Senador
Geraldo Mesquita Júnior. (Informações à disposição do requerente na Secretaria-Geral da Mesa) .
1.2.3 – Projetos recebidos da Câmara
dos Deputados
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Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2003 (nº
5.119/2001, na Casa de origem), que denomina
Rodovia Milton Santos a BR-242 (Bahia/Brasília),
que atravessa a Chapada Diamantina e o oeste
baiano. À Comissão de Educação. ..........................

07313

07301

Projeto de Decreto Legislativo nº 173, de
2003 (nº 2.182/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio e
Televisão Libertas Ltda. para explorar serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Elói Mendes, Estado de Minas Gerais. À Co missão de Educação em decisão terminativa. ..........

07313

07304

07309

Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de
2003 (nº 2.183/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Central
de Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Corinto, Estado de Minas Gerais. À Comissão de Educação em decisão terminativa.................
Projeto de Decreto Legislativo nº 175, de
2003 (nº 2.184/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Santamariense de Comunicações Ltda,.
– ME para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Santa Maria de Itabira, Estado de Minas Gerais.
À Comissão de Educação em decisão
terminativa.............................................................
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Projeto de Decreto Legislativo nº 176, de
2003 (nº 2.185/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio e
Televisão do Piauí Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci dade de Oeiras, Estado do Piauí. À Comissão de
Educação em decisão terminativa...........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 177, de
2003 (nº 2.186/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Ibiapina Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Coronel Sapucaia, Estado de Mato
Grosso do Sul. À Comissão de Educação em decisão terminativa....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 178, de
2003 (nº 2.188/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul. À Comissão
de Educação em decisão terminativa....................
Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de
2003 (nº 2.189/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Paraíba TV/FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci dade de Paudalho, Estado de Pernambuco. À
Comissão de Educação em decisão terminativa...
Projeto de Decreto Legislativo nº 180, de
2003 (nº 2.192/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão ao Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Araripe, Estado do Ceará. À Comissão de Educação em decisão terminativa. ..............
Projeto de Decreto Legislativo nº 181, de
2003 (nº 2.193/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão ao Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Assaré, Estado do Ceará. À Co missão de Educação em decisão terminativa. .........
Projeto de Decreto Legislativo nº 182, de
2003 (nº 2.222/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Primavera FM de Guariba Ltda., para ex plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guariba, Estado
de São Paulo. À Comissão de Educação em de cisão terminativa....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 183, de
2003 (nº 2.223/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à KMR –
Telecomunicações Ltda., para explorar serviço de
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07333

07340

07346

07349

07357

07367
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radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Itaí, Estado de São Paulo. À Comissão de
Educação em decisão terminativa............................

07371

Projeto de Decreto Le gislativo nº 184, de
2003 (nº 2.221/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Sul-Mineiro de Radiodifusão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Camanducaia,
Estado de Minas Gerais. À Comissão de Educação em decisão terminativa...................................

07379

Projeto de Decreto Le gislativo nº 185, de
2003 (nº 1.867/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Terra Nova FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Terra Nova, Estado da Bahia. À Comissão de Educação em decisão terminativa. ......

07384

Projeto de Decreto Legislativo nº 186, de 2003
(nº 1.970/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Agreste de Comunicação Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco. À Comissão de Educação em decisão terminativa.............

07391

Projeto de Decreto Le gislativo nº 187, de
2003 (nº 1.980/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à
Líder Comunicações Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Rio Branco, Estado do Acre. À Comissão de
Educação em decisão terminativa.........................

07395

Projeto de Decreto Legislativo nº 188, de
2003 (nº 2.051/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio
Cidade Luís Eduardo Magalhães S/C para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Barreiras, Estado da Bahia. À Comissão
de Educação em decisão terminativa......................

07403

Projeto de Decreto Le gislativo nº 189, de
2003 (nº 2.158/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação
Beneficente Rosal da Liberdade a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Re denção, Estado do Ceará. À Comissão de Educação em decisão terminativa. ..............................

07412

Projeto de Decreto Legislativo nº 190, de
2003 (nº 2.206/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação Manoel
Paes a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brejão, Estado de Pernambuco. À
Comissão de Educação em decisão terminativa. ....

07415

Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de
2003 (nº 1.847/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação
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Deputado Walfrido Monteiro a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Icó,
Estado do Ceará. À Comissão de Educação em
decisão terminativa................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 192, de
2003 (nº 2.028/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação Juracy
Marden a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itambé, Estado da Bahia. À Comissão de Educação em decisão terminativa. .........
Projeto de Decreto Legislativo nº 193, de
2003 (nº 2.077/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo
– FUMCULT para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Congonhas, Estado de Minas Gerais. À Comissão de Educação em decisão terminativa. ......
Projeto de Decreto Legislativo nº 194, de
2003 (nº 2.261/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Fundação “José Bonifácio Lafayette de Andrada” para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais. À
Comissão de Educação em decisão terminativa.......
Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de
2003 (nº 2.300/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Stênio Congro para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. À
Comissão de Educação em decisão terminativa. ....

07418

07421

07424

07427

07429

Projeto de Decreto Legislativo nº 196, de
2003 (nº 2.303/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Campos de Minas para executar ser viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São João Del Rey, Estado de
Minas Gerais. À Comissão de Educação em decisão terminativa.......................................................

07431

Projeto de Decreto Legislativo nº 197, de
2003 (nº 2.506/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Vingt Rosado para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. À Co missão de Educação em decisão terminativa. ......

07434

Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de
2003 (nº 2.164/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Bom Sucesso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Centralina, Estado de Minas Gerais. À Comissão de Educação em decisão terminativa. ..............

07437
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Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de
2003 (nº 2.166/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
São Judas Tadeu FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. À
Comissão de Educação em decisão terminativa. ....
Projeto de Decreto Le gislativo nº 200, de
2003 (nº 2.167/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio FM Beira Rio Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Morada Nova, Estado do Ceará. À
Comissão de Educação em decisão terminativa...
Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de
2003 (nº 2.180/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio e
Televisão do Piauí Ltda. para explorar serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Campo Maior, Estado do Piauí. À Comissão
de Educação em decisão terminativa. ......................
Projeto de Decreto Legislativo nº 202, de
2003 (nº 2.181/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Fortaleza FM Bauru Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci dade de Lima Campos, Estado do Maranhão. À
Comissão de Educação em decisão terminativa. ....
Projeto de Decreto Legislativo nº 203, de
2003 (nº 2.194/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio
Bom Jesus Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Camocim, Estado do Ceará. À Comissão de
Educação em decisão terminativa.........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de
2003 (nº 2.196/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Momento de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais. À Comissão de Educação em decisão terminativa. ..............
Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de
2003 (nº 2.198/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Medina FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Medina, Estado de Minas Gerais. À
Comissão de Educação em decisão terminativa...
Projeto de Decreto Legislativo nº 206, de
2003 (nº 2.200/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Rio Verde Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Baependi, Estado de Minas Gerais. À
Comissão de Educação em decisão terminativa...
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Projeto de Decreto Legislativo nº 207, de
2003 (nº 2.201/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Empresa de Radiodifusão Electra Vox FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Antônio Dias,
Estado de Minas Gerais. À Comissão de
Educação em decisão terminativa.........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 208, de
2003 (nº 2.202/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
TV Norte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Açucena, Estado de Minas Gerais. À Comissão de Educação em decisão terminativa.............
Projeto de Decreto Legislativo nº 209, de
2003 (nº 2.218/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Itambacuriense de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Itambacuri,
Estado de Minas Gerais. À Comissão de
Educação em decisão terminativa.........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 210, de
2003 (nº 2.219/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à DRT –
Duagreste Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas. À
Comissão de Educação em decisão terminativa.......
Projeto de Decreto Legislativo nº 211, de
2003 (nº 1.851/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
outorgada ao Governo do Estado da Paraíba –
Superintendência de Radiodifusão por intermédio
da Rádio Tabajara para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba. À Comissão de
Educação em decisão terminativa.........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 212, de
2003 (nº 2.162/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação Cidadania a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de José de Freitas, Estado do Piauí. À
Comissão de Educação em decisão terminativa.......
1.2.4 – Aviso da Presidência
Fixação do prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 173 a 212, de 2003, e abertura do prazo
de cinco dias úteis para recebimento de emen das, perante a Comissão de Educação, que
apreciará as matérias em caráter terminativo. ......
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1.2.5 – Ofício do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados

07497

07505

07510

Nº 294, de 2003, de 10 do corrente, sub metendo à apreciação do Senado Federal a Me dida Provisória nº 91, de 2002, convertida, nesta
Casa, no Projeto de Lei de Conversão nº 6, de
2003, que altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as
drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos,
cosméticos, saneantes e outros produtos. A ma téria constará da Ordem do Dia da próxima terça-feira, dia 15, com a concordância das lideranças partidárias, tendo em vista o sobrestamento
imediato de todas as demais de liberações legislativas da Casa até que se ultime sua votação......
1.3 – ENCERRAMENTO
2 – CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
Convocação da 6ª Reunião, a realizar-se
no dia 15 de abril de 2003, às 17 horas, na Sala
nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho, destinada a ou vir o Senador Antonio Carlos Magalhães, nos autos da Denúncia nº 1, de 2003. .............................
3 – EMENDAS
Nºs 1 a 23, apresentadas à Medida Provisória nº 117, de 2003. ...........................................

07521

07526

07530

07533

Nºs 1 a 13, apresentadas à Medida Provisória nº 118, de 2003. ...........................................
4 – PORTARIA DO DIRETOR-GERAL

07533

07546

07547
07568

Nº 49, de 2003. ............................................
5 – ATOS DO DIRETOR-GERAL

07584

Nºs 3.171 a 3.205, de 2003. ........................
6 – GRUPO BRASILEIRO DA ASSOCIAÇÃO
INTERPALAMENTAR DE TURISMO

07584

Ata da reunião plenária, realizada no dia 4
de fevereiro de 2003, para eleição do Conselho e de
sua Comissão Executiva (2003-2007). (Republicação)
7 – COMPOSIÇÃO DO SENADO
FEDERAL – 52ª LEGISLATURA
8 – CONSELHO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
9 – CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
10 – CORREGEDORIA PARLAMENTAR
11 – COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES
PERMANENTES
12 – CONSELHO DO DIPLOMA
MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
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Ata da 2ª Reunião, em 11 de abril de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Paulo Paim

(Inicia-se a reunião às 9 horas e 10 minutos.)

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Não há número regimental para a abertura da sessão, não po dendo esta ser realizada.

Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento
Interno, o Expediente que se encontra sobre a mesa
será despachado pela Presidência, independente mente de leitura.

É o seguin te o Expedi en te des pa cha do:

MENSAGEM Nº 79, DE 2003
(Nº 126/03, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De con formidade com o art. 52, in ciso III, alí nea f’, da Constitu ição Federal, combi na do com o
art. 88 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001,
com a reda ção dada pela Me dida Pro vi só ria nº
2.217-3, de 4 de setembro de 2001, subme to à
consideração de Vossas Exce lências o nome do
Se nhor Antônio Mota Filho para exercer o cargo de
Di re tor de infra-Estrutura Terres tre do Depar ta mento Na cional de in fra-Estru tu ra de Transportes
– DNIT.
Brasília, 8 de abril de 2003. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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Sábado 12 07285

07286

Sábado 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2003

Abril de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM Nº 80, DE 2003
(Nº 127/03, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso III, alínea
f, da Constituição Federal, combinado com o art. 88
da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com a reda ção dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de
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setembro de 2001, submeto à consideração de Vossas Excelências o nome do Senhor José Antônio Silva Coutinho para exercer o cargo de Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.
Brasília, 8 de abril de 2003. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MENSAGEM Nº 81, DE 2003
(Nº 128/03, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso III, alínea
f’, da Constituição Federal. combinado com o art. 88
da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com a reda ção dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de
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setembro de 2001, submeto à consideração de Vossas Excelências o nome do Senhor Ricardo José
Santa Cecília Corrêa para exercer o cargo de Diretor
de Planejamento e Pesquisa do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.
Brasília, 8 de abril de 2003. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MENSAGEM Nº 82, DE 2003
(Nº 129/03, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso III, alínea
f, da Constituição Federal, combinado com o art. 88
da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com a reda ção dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de
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setembro de 2001, submeto à consideração de Vossas Excelências o nome do Senhor Sérgio de Souza
Pimentel para exercer o cargo de Diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.
Brasília, 8 de abril de 2003. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MENSAGEM Nº 83, DE 2003
(Nº 130/03, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso III, alínea
f, da Constituição Federal, combinado com o art. 88
da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com a reda ção dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de
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setembro de 2001, submeto à consideração de Vossas Excelência o nome do Senhor Washington Lima
de Carvalho, para exercer o cargo de Diretor de
Infra-Estrutura Aquaviária do Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.
Brasília, 9 de abril de 2003. – Luiz Inácio Lula
da Silva.

07310

Sábado 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2003

Abril de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM Nº 84, DE 2003
(Nº 133/03, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso III, f, da
Constituição Federal, combinado com o art. 6º da Lei
nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, submeto à apreci -
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ação de Vossas Excelências o nome do Senhor José
Leôncio de Andrade Feitosa para ocupar o cargo de
Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar
– ANS.
Brasília, 9 de abril de 2003. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
– Nº 471/203, de 9 do corrente, encaminhando
informações em resposta ao requerimento nº 267, de
2002, do Senador Álvaro Dias; e
– Nº 472/2003, de 9 do corrente, encaminhando
informações, em CD-ROM, em resposta ao
Requerimento nº 70, de 2003, do Senador Geraldo
Mesquita Júnior.
– As informações do Requerimento nº 267, de
2002, foram encaminhadas, em cópia, ao Senador
Álvaro Dias.
– O Requerimento nº 267, de 2002, vai ao Arquivo.
– O Requerimento nº 70, de 2003, ficará na Se cretaria-Geral da Mesa à disposição do Senador Ge raldo Mesquita Júnior.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2003
(Nº 5.119/2001, na Casa de Origem)
Denomina “Rodovia Milton Santos”
a BR-242 (Bahia-Brasília), que atravessa
a Chapada Diamantina e o oeste baiano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominada “Rodovia Milton San tos” a BR-242 (Bahia-Brasília), que atravessa a Cha pada Diamantina e o oeste baiano.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.119, DE 2001
Denominada “Rodovia Milton San tos” a BR-242 (Bahia-Brasília), que atravessa a Chapada Diamantina e o oeste
baiano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominada “Rodovia Milton San tos” a BR-242 (Bahia-Brasília), que atravessa a Cha pada Diamantina e o oeste baiano.
Art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O geógrafo Milton Santos, falecido no dia 24 de
junho do corrente ano, nasceu no dia de maio de 1926
em Brotas do Macaú, na Chapada Diamantina, no
Estado da Bahia, formou-se no ano de 1948 em Direi -
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to, pela Universidade Federal da Bahia. Ainda em
1948 publicou seu primeiro livro intitulado o Povoamento da Bahia: suas causas econômicas. Dez anos
depois mudou-se para a França, onde concluiu doutorado em geografia na Universidade de Estrasburgo.
De volta ao Brasil trabalhou como Redator no
jornal A Tarde”, de Salvador.
Um dos maiores intelectuais de nossa época,
Milton Santos publicou mais de 40 livros, traduzidos
em vários idiomas. 300 artigos e recebeu 20 títulos
honoris causa. Foi o único pesquisador fora do mundo anglo-saxão a receberem 1994, o prêmio Vautrin
Lud, o “Prêmio Nobel da geografia.
Milton Santos falava da importância do sonho e
afirmava que” o sonho obriga o homem a pensar”.
Toda a sua vida e sua obra foi dedicada ao ser
humano, no seu espaço, no seu território e sua relação com o todo.
Reconhecido internacionalmente, foi professor
das Universidades de Toulouse, Bordeaux e Paris
(França); Toronto (Canadá); Lima (Peru); Dar Assalaam
(Tanzânia); Columbia (EUA); Central de Venezuela e
Zulia (Venezuela) e a partir de 1977 na USP (Brasil).
Esta modesta homenagem a esse ilustre baia no, brasileiro de gênio que soube iluminar o gênero
humano com o brilho de suas reflexões, certamente
contará com o apoio de todo o parlamento brasileiro,
fiel testemunha da grandiosidade de Milton Santos.
Sala das Sessões, 15 de de agosto 2001. – Deputado Jaques Wagner.
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 173, DE 2003
(Nº 2.182/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio e Televisão Libertas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Elói Mendes, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 330, de 19 de março de 2002, que outorga permissão à Rádio e Televisão Libertas Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito da exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Elói Mendes, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 283, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49. inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 283, de 19 de março de 2002 –
Rádio Marco Zero Ltda, na cidade de Macapá – AP;
2 – Portaria nº 287, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade de Campo
Maior – PI;
3 – Portaria nº 295, de 19 de março de 2002 –
Rádio Freqüência Divinense Ltda., na cidade de Divi no – MG;
4 – Portaria nº 298, de 19 de março de 2002 –
Associação da Comunidade Baependiana de Serviços
e Comunicações Ltda., na cidade de Cruzília – MG;
5 – Portaria nº 299, de 19 de março de 2002 –
Acrópole Sistema de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Rio Casca – MG;
6 – Portaria nº 327, de 19 de março de 2002 –
Rádio Nova Cidade FM Ltda., na cidade de Cupara que – MG;
7 – Portaria nº 328, de 19 de março de 2002 –
Rádio Fortaleza FM Bauru Ltda., na cidade de Lima
Campos – MA;
8 – Portaria nº 330, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão Libertas Ltda., na cidade de Elói
Mendes – MG;
9 – Portaria nº 333, de 19 de março de 2002 –
Central de Telecomunicações Ltda., na cidade de Co rinto – MG;
10 – Portaria nº 334, de 19 de março de 2002 –
Sistema Santamariense de Comunicações Ltda. –
ME, na cidade de Santa Maria de Itabira – MG;
11 – Portaria nº 337, de 19 de março de 2002 –
Canabarra Comunicações Ltda., na cidade de Des calvado – SP;
12 – Portaria nº 338, de 19 de março de 2002 –
Radiodifusão Oeste Paulista Ltda., na cidade de Dra cena – SP; e
13 – Portaria nº 379, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade de Oeiras
– PI.
Brasília, 17 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso
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MC Nº 379 EM
Brasília, 27 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Pre sidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 66/2000-SSR/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Elói
Mendes, Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio e Televisão Libertas Ltda., obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital,
tornando-se assim a vencedora da Concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional para onde solicito seja encaminhado o referido
ato. Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 330, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 21 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53710.000779/2000, Concorrência nº 66/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio e Televisão
Libertas Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Elói
Mendes, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
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dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2003
(Nº 2.183/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Central de Telecomunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada na cidade
de Corinto, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 333, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Central de Telecomunicações Ltda. para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu lada na cidade de Corinto, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 283, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49, inciso XII combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal. submeto á
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações. permissões para explo rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi dade. serviços de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 83. de 9 de março de 2002 – Rádio Marco Zero Ltda., na cidade de Macapá – AP:
2 – Portaria nº 287, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade de Campo
Maior – PI;
3 – Portaria nº 295. de 19 de março de 2002 –
Rádio Freqüência Divinense Ltda., na cidade de Divi no – MG;
4 – Portaria nº 298, de 19 de março de 2002 –
Associação da Comunidade Baependiana de Servi ços e Comunicações Ltda., na cidade de Cruzília –
MG;
5 – Portaria nº 299, de 19 de março de 2002 –
Acrópole Sistema de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Rio Casca – MG;
6 – Portaria nº 327, de 19 de março de 2002 –
Rádio Nova Cidade FM Ltda., na cidade de Cupara que – MG;
7 – Portaria nº 328, de 19 de março de 2002 –
Rádio Fortaleza FM Bauru Ltda., na cidade de Lima
Campos – MA;
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8 – Portaria nº 330, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão Libertas Ltda., na cidade de Elói
Mendes – MG;
9 – Portaria nº 333, de 19 de março de 2002 –
Central de Telecomunicações Ltda., na cidade de Corinto – MG;
10 – Portaria nº 334. de 19 de março de 2002 –
Sistema Santamariense de Comunicações Lida –
ME. na cidade de Santa Maria de Itabira – MG;
11 – Portaria nº 337. de 19 de março de 2002 –
Canabarra Comunicações Ltda.. na cidade de Descalvado – SP;
12 – Portaria nº 338. de 19 de março de 2002 –
Radiodifusão Oeste Paulista Ltda., na cidade de Dracena – SP; e
13 – Portaria nº 379. de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade de Oeiras
– PI.
Brasília. 17 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 375 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério. determinou-se
a publicação da Concorrência nº 066/2000-SSR/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Corinto, Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666. de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Central de Telecomunicações Ltda., obteve a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição. o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 333, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicacões, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795. de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995 e Tendo em vista o
que consta do Processo nº 53710.000762/2000, Concorrência nº 66/2000-SSR/ MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Central de Telecomunicações Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora cm freqüência modulada, na cidade de
Corinto, Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tonar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 175, DE 2003
(Nº 2.184/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Santamariense de Comunicações Ltda. – ME para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Maria de Itabira, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 334, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão ao Sistema Santamariense de Comunica ções Ltda. – ME para explorar, por dez anos, sem di reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Santa Maria
de Itabira, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 283/2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 283, de 19 de março de 2002 –
Rádio Marco Zero Ltda., na cidade de Macapá – AP;
2 – Portaria nº 287, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade de Campo
Maior – PI;
3 – Portaria nº 295, de 19 de março de 2002 –
Rádio Freqüência Divinense Ltda., na cidade de Divi no – MG;
4 – Portaria nº 298, de 19 de março de 2002 –
Associação da Comunidade Baependiana de Serviços
e Comunicações Ltda., na cidade de Cruzília – MG;
5 – Portaria nº 299, de 19 de março de 2002 –
Acrópole Sistema de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Rio Casca – MG;
6 – Portaria nº 327, de 19 de março de 2002 –
Rádio Nova Cidade FM Ltda., na cidade de Cupara que – MG;
7 – Portaria nº 328. de 19 de março de 2002 –
Rádio Fortaleza FM Bauru Ltda., na cidade de Lima
Campos – MA;
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8 – Portaria nº 330, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão Libertas Ltda., na cidade de Elói
Mendes – MG;
9 – Portaria nº 333. de 19 de março de 2002 –
Central de Telecomunicações Ltda., na cidade de Corinto – MG;
10 – Portaria nº 334, de 19 de março de 2002 –
Sistema Santamariense de Comunicações Ltda. –
ME, na cidade de Santa Maria de Itabira – MG;
l1 – Portaria nº 337, de 19 de março de 2002 –
Canabarra Comunicações Ltda., na cidade de Descalvado – SP;
12 – Portaria nº 338, de 19 de março de 2002 –
Radiodifusão Oeste Paulista Ltda., na cidade de Dracena – SP; e
13 – Portaria nº 379, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade de Oeiras
– PI.
Brasília, 17 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 374
Brasília, 27 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº
016/2000-SSR/MC, com vistas á implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Santa Maria de Itabira, Estado de
Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que ao Sistema
Santamariense de Comunicações Ltda. – ME, obteve
a maior pontuação do valor ponderado, nos termos
estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a
permissão. na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 334, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53710.000664/2000, Concorrência nº 016/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema Santa mariense de Comunicações Ltda. – ME para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu lada, na cidade de Santa Maria de Itabira, Estado de
Minas Gerais.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º. da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias a contar da data de publicação da deliberação de
que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo,
de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 176, DE 2003
(Nº 2.185/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga, permis são à Radio e Televisão do Piauí Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada na cidade
de Oeiras, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 379, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Rádio e Televisão do Piauí Ltda., para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu lada na cidade do Oeiras, Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 283, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49. inciso XII combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. per missões
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade ser viços de radiodifusão so nora
em fre qüência modulada conforme os seguintes
atos e entidades:
1 – Portaria nº 283, de 19 de março de 2002 –
Rádio Marco Zero Ltda., na cidade de Macapá – AP:
2 – Portaria nº 287, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade de Campo
Maior – PI;
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3 – Portaria nº 295 de 19 de março de 2002 –
Rádio Freqüência Divinense Ltda.. na cidade de Dino
– MG;
4 – Portaria nº 298, de 19 de março de 2002 –
Associação da Comunidade de Baependiana de Serviços e Comunicações Ltda., na cidade de Cruzília –
MG;
5 – Portaria nº 299, de 19 de março de 2002 –
Acrópole Sistema de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Rio Casca – MG;
6 – Portaria nº 327, de 19 de março de 2002 –
Rádio Nova Cidade FM Ltda, na cidade de Cupara que – MG,
7 – Portaria nº 328, de 19 de março de 2002 Rádio Fortaleza FM Bauru Ltda., na cidade de Lima Ca nipos – MA;
8 – Portaria nº 330, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão Libertas Ltda., na cidade de Elói
Mendes – MG:
9 – Portaria nº 333, de 19 de março de 2002 –
Central de Telecomunicações Ltda., na cidade de Co rinto – MG;
10 – Portaria nº 334, de 19 de março de 2002 –
Sistema Santaxnariense de Comunicações Ltda. –
ME, na cidade de Santa Maria de Itabira – MG;
11 – Portaria nº 337, de 19 de março de 2002 –
Canabarra Comunicações Ltda., na cidade de Des calvado – SP;
12 – Portaria nº 338, de 19 de março de 2002 –
Radiodifusão Oeste Paulista Ltda. na cidade de Dra cena – SP; e
13 – Portaria nº 379, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão do Piauí Ltda. na cidade de Oeiras
– PI.
Brasília, 17 de abril de 2002. – Fernando Hen rique Cardoso.
MC Nº 380 EM
Brasília, 27 de março de 2002.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú blica,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou–se a
publicação da Concorrência nº 24/98–SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Oeiras,
Estado do Piauí.
A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria da pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alte-
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rada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio e Televisão do Piauí Ltda obteve a maior pontuação do valor
ponderado nos termos estabelecidos pelo Edital, to mando–se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei ha vendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 379, DE 19 DE MARÇO DE 2002.
O Ministro de Estado das Comunicações no uso
de suas atribuições em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795. de. 31 de outubro de 1963
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53760.000089198, Concorrência nº 24/98–SSRMC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio e Televisão
do Piauí Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Oei ras, Estado do Piauí.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes. regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
do artigo 223, § 3º da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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(À Cmissão de Educação – decissão terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 177, DE 2003
(Nº 2.186/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Ibiapina Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do
Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 300, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Ibiapina Radiodifusão Ltda., para explo rar, por dez anos, sem direito de exclusividade, servi ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Coronel Sapucaia, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 284, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portada nº 300, de 19 de março de 2002 –
lbiapina Radiodifusão Ltda, na cidade de Coronel Sa pucaia – MS;
2 – Portaria nº 301, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM M.M. Ltda., na cidade de Eldorado – MS;
3 – Portaria nº 306, de l9 de março de 2002 –
Rádio e TV Sucesso Ltda. Na cidade de Catende –
PE;
4 – Portaria nº 315, de 19 de março de 2002 –
RGJ – Comunicações Ltda., na cidade de Casinhas –
PE;
5 – Portaria nº 316, de l9 de março de 2002 –
Fundação Terceiro Milênio, na cidade de Itaporã –
MS;
6 – Portaria nº 325, de 19 de março de 2002 –
Rádio Marabá Ltda., na cidade cidade Maracaju –
MS;
7 – Portaria nº 350, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda.,
na cidade de Rochedo – MS;
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8 – Portaria nº 351, do 19 de março de 2002 –
Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Rio Brilhante – MS;
9 – Portaria nº 356, de 19 de março de 2002 –
Paraíba Tv/FM Ltda., na cidade de Paudalho – PE;
10 – Portaria nº 357, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda.,
na cidade de Selvíria – MS;
11 – Portaria nº 361, de 19 de março de
2002-Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo
Ltda., na cidade de Pedro Gomes-MS;
12 – Portaria nº 371, de l9 de março de 2002 –
Ibiapina Radiodifusão Ltda., na cidade de Inocência
– MS, e
13 – Portaria nº 375, de l9 de março de 2002 –
Fundação Artística e Cultural Imaculada Conceição,
na cidade de Iguaremi – MS.
Brasi1ia, 17 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 432 EM
Brasília, 27 de março de 2002.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério,
determinou-se a publicação da Concorrência nº
74/2000-SSR/MC, com vistas à implantação de
uma estação de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Coronel Sapucaia, Estado
de Mato Grosso do Sul.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que a Ibiapina Radiodifusão Ltda. obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações
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PORTARIA Nº 300, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações. no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos 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
1.120, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53670.00128S/2000,
Concorrência nº 74/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Ibiapina Radiodifu são Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada. na cidade de Coronel
Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul

Abril de 2003

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzira efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 178, DE 2003
(Nº 2.188/2002, na Câmara dos Deputados
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema De Radiodifusão Ribas do
Rio Pardo Ltda. , para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rochedo, Estado de
Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 350, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão ao Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio
Pardo Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Rochedo, Estado
de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este decreto lLegislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 284, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades;
1 – Portaria nº 300, de 19 da março de 2002 –
Ibiapina Radiodifusão Ltda., na cidade de Coronel
Sapucaia-MS;
2 – Portaria nº 30l, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM M.M. Ltda., na cidade de Eldorado-MS;
3 – Portaria nº 306, de 19 de março de 2002 –
Rádio e TV Sucesso Ltda., na cidade de Catende-PE;
4 – Portaria nº 315, de 19 de março de 2002 –
RGJ – Comunicações Ltda., na cidade de Casi nhas-PE;
5 – Portaria nº 316, de 19 de março de 2002 –
Fundação Terceiro na cidade de Itaporã-MS;
6 – Portaria nº 325, de 19 de março de 2002 –
Rádio Marabá Ltda., na cidade de Maracaju-MS;
7 – Portaria nº 350, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda.,
na cidade de Rochedo-MS;
8 – Portaria nº 351, de 19 de março de 2002 –
Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade do Rio Brilhante-MS;
9 – Portaria nº 356, de 19 de março de 2002 –
Paraíba TV/FM Ltda., na cidade de Paudalho-PE;
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10 – Portaria nº 357, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda.,
na cidade de Selvíria-MS;
11 – Portaria nº 361, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda.,
na cidade de Pedra Gomes-MS:
12 – Portaria nº 371, de 19 de março de 2002 –
Ibiapina Radiodifusão Ltda., na cidade de Inocência-MS; e
13 – Portaria nº 375, de 19 de março de 2O02 –
Fundação Artística e Cultural Imaculada Conceição,
na cidade de Iguatemi-MS.
Brasília, 17 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 440 EM
Brasília, 27 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e re gulamentares cometidas a este Ministério, determinou a
publicação da Concorrência nº 076/2000-SSR/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 dezembro de 1993, e da legislação
especifica de radiodifusão, concluiu que ao Sistema
de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda., obteve a
maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a
permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
MINISTÉRIO DAS COMMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 350, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, cm 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

Abril de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1.720, de 28 do novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53670.001383/2000, Concorrência nº 076/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada re ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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(À Comissão de Educação – decisão terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 179, DE 2003
(Nº 2.189/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Paraíba TV/FM Ltda., para explorar ser viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Paudalho,
Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 356, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Paraíba TV/FM Ltda. para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Paudalho, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 284, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinada
com o § 3º do art. 223, da Constituição FederaL sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para ex plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi vidade, serviços de radiodifusão sonora em freqüên cia modulada, conforme os seguintes atos e entida des:
1 – Portaria nº 300, de 19 de março de 2002 –
Ibiapina Radiodifusão Ltda., na cidade de Coronel
Sapucaia-MS;
2 – Portaria nº 301, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM M.M. Ltda.,na cidade de Eldorado-MS.
3 – Portaria nº 306, de 19 de março de 2002 –
Rádio e TV Sucesso Ltda.. na cidade de Catende-PE;
4 – Portaria nº 315, de 19 de março de 2002 –
RGJ – Comunicações Ltda., na cidade de Casi nhas-PE:
5 – Portaria nº 316, de 19 de março de 2002 –
Fundação Terceiro Milênio, na cidade de Itaporã-MS;
6 – Portaria nº 325, de 19 de março de 2002 –
Rádio Marabá Ltda., na cidade de Maracaju-MS;
7 – Portaria nº 350, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Radiodifusão Ribas de Rio Pardo Ltda.,
na cidade de Rochedo-MS;
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8 – Portaria nº 351, de 19 de março de 2002 –
Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Rio Brilhante-MS;
9 – Portaria nº 356, de 19 de março de 2002 –
Paraíba TV/FM Ltda., na cidade de Paudalho-PE;
10 – Portaria nº 357, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda.,
rua cidade de Selvíria-MS;
11 – Portaria nº 361, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda.,
na cidade de Pedro Gomes-MS;
12 – Portaria nº 371, de 19 de março de 2002 –
Ibiapina Radiodifusão Ltda., na cidade de Inocência-MS; e
13 – Portaria nº 375, de 19 de março de 2002 –
Fundação Artística e Cultural Imaculada Conceição.
na cidade de Iguatemi-MS.
Brasília, 17 de abril de 2002. – Fernando Hen rique Cardoso.
MC Nº 444 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº
085/2000-SSR/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Paudalho, Estado de Pernambuco.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que a Paraíba
TV/IFM Ltda. obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme
ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo
por bem outorgar a permissão, na forma da Portaria
inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º da art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 356, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art 32 da
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53103.000281/2000, Concor rência nº 085/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Paraíba TV/FM
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Paudalho,
Estado de Pernambuco.

Sábado 12 07347

Parágrafo Único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação de deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 180, DE 2003
(Nº 2.192/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga conces são ao Sistema de Comunicação Terra do
Sul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Araripe, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 3 de abril de 2002, que outorga conces são ao Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivi dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Araripe, Estado do Ceara.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 294, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 3 de abril de 2002, que “Outorga concessão
às entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entida des mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Nordeste Ltda, na cidade de Picos –
PI (onda média);
2 – Rádio Difusora Torre Forte Ltda, na cidade
de Buritama – SP (onda média);
3 – Sistema Athenas Paulista de Radiodifusão
Ltda., na cidade de Jaboticabal – SP (onda média):
4 – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Araripe – CE (onda média);
5 – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Assaré – CE (onda média);
6 – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Bela Cruz – CE (onda média);
7 – Rádio Bom Jesus Ltda., na cidade de Camo cim – CE (onda média);
8 – Magui – Comunicação e Marketing Ltda., na
cidade de Almenara – MG (onda média);
9 – Paraopeba Comunicações Ltda., na cidade
de Mateus Leme – MG (onda média);
10 – Momento de Comunicação Ltda., na cidade
de Santa Luzia – MG (onda média);
11 – Elo Comunicação Ltda., na cidade de Caru aru-PE (sons e imagens).
Brasília, 23 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
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MC Nº 309 EM
Brasília, 19 de março de 2002.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Em conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatário, na modalidade Concorrência, com vistas à outorga de con cessão para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação abaixo indicadas.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, após analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço das entidades proponentes. com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que obtiveram a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelos respectivos Editais, tornando-se assim vencedoras das
Concorrências, conforme atos da mesma Comissão,
que homologuei, as seguintes entidades:
Rádio Nordeste Lula., serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Picos, Estado do
Piauí (Processo nº 53760.000376/98 e Concorrência
nº 148/97-SSR/MC);
Rádio Difusora Torre Forte Lula., serviço de ra diodifusão sonora em onda média na cidade de Buritama, Estado de São Paulo (Processo nº 53
830.000547/98, e Concorrência nº 162/97-SSR/M.
Sistema Athenas Paulista de Radiodifusão
Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jaboticabal. Estado de São Paulo (Pro cesso nº 53830.000549/98 e Conconrrência nº
162/97-SSR/MC);
Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda., serviço
de radiodifusão sonora em onda media na cidade de Araripe, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000803/98 e
Concorrência nº 005/98-SSR/MC);
Sistema de Comunicação Terra do Sol Lula.,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Assaré, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 5/98-SSRJMC);
Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
serviço de radiodifusão sonora cm onda média na cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 5/98-SSR/MC);
Rádio Bom Jesus Lula., serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Camocim, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000801/98 e Concorrência nº 5/98-SSR/MC);
Magui – Comunicação e Marketing Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Almenara, Estado de Minas Gerais (Processo nº
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53710.000653/2000 e Concorrência
nº 01
7/2000-SSR/MC);
Paraopeba Co municações Ltda., ser viço de
radiodifusão so nora em onda mé dia na ci dade de
Mateus Leme, Estado de Mi nas Gerais (Pro cesso
nº 53710000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/000-SSR/MC);
Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Lu zia, Esta do de Minas Ge rais (Pro cesso
nº 53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº
l22/2000-SSR/MC);
Elo Comunicação Ltda., serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de ilegível Estado de
Pernambuco (Processo nº 53103.000198/98 e Con corrência nº 023/98-SSR/MC);
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de
1995, submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às referidas entidades para explorar os
serviços de radiodifusão mencionados.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, os atos de outorga somente produzi rão efeitos legais após deliberação do Congresso Na cional, para onde solicito sejam encaminhados os re feridos atos.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 2002
Outorga concessão às entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 caput, da
Constituição, 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 De creto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas para explorar o prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora em onda média;
I – Rádio Nordeste Ltda., na cidade de Picos,
Estado do Piauí (Processo nº 53760.000376/98 e
Concorrência nº 148/97-SSR/MC);
II – Rádio Difusora Torre Forte Ltda., na cidade de
Buritama, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.000547/98 e Concorrência nº 162/97-SSR(MC);
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III – Sistema Athenas Paulista de Radiodifusão
Ltda., na cidade de Jaboticabal Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000549/98 e Concorrência nº
162/97-SSR/MC);
IV – Sistema de Comunicação Terra do Sol
Ltda., na cidade de Araripe, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000803/98 e Concorrência nº
005/98-SSP/MC);
V – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda., na
cidade de Assaré, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 005/98-SSR/MC);
VI – Sistema de Comunicação Terra do Sol
Lula., na cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000803/98 e Concorrência nº
005198-SSR/MC);
VII – Rádio Bom Jesus Lula., na cidade de Camocim, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000801/98 e
Concorrência nº 005/98-SSR/MC);
VIII – Magui – Comunicação e Marketing Lula.,
na cidade de Almenara, Estado de Minas Gerais (Processo nº 53710.000653/2000 e Concorrência nº
017/2000-SSR/MC;
IX – Paraopeba Comunicações Ltda., na ci da de de Ma teus Leme, Estado de Mi nas Ge rais (Pro cesso nº 53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);
X – Mo mento de Comunicação Ltda., na cidade de Santa Lu zia, Estado de Minas Gerais (Pro cesso nº 53710.000883/2000 e Concorrência nº
122/2000-SSR/MC);
Art. 2º Fica outorgada concessão à entidade
abaixo mencionada, para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens:
– Elo Comunicação Ltda., na cidade de Caruaru,
Estado de Pernambuco (Processo nº 53103.000198/98 e
Concorrência nº 023/98-SSR/MC).
Art. 3º As concessões ora outorgadas reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 5º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o art. 4º, sob pena de tornar-se nula, de pleno direito, a outorga concedida.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 3 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 2003
(Nº 2.193/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga conces são ao Sistema de Comunicação Terra do
Sol Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Assaré, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 3 de abril de 2002, que outorga conces são ao Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivi dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Assaré, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 294, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 3 de abril de 2002, que “outorga concessão
às entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entida des mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Nordeste Ltda., na cidade de Picos-PI
(onda média);
2 – Rádio Difusora Torre Forte Ltda., na cidade
de Buritama – SP (onda média);
3 – Sistema Athenas Paulista de Radiodifusão
Ltda., na cidade de Jaboticabal – SP (onda média);
4 – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Araripe – CE (onda média);
5 – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Assaré – CE (onda média);
6 – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Bela Cruz – CE (onda média);
7 – Rádio Bom Jesus Ltda, na cidade de Camo cim – CE (onda média);
8 – Magui – Comunicação e Marketing Ltda., na
cidade de Almenara – MG (onda média);
9 – Paraopeba Comunicações Ltda., na cidade
de Mateus Leme – MG (onda média);
10 – Momento de Comunicação Ltda., na cidade
de Santa Luzia – MG (onda média);
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11 – Elo Comunicação Ltda., na cidade de Caru aru – PE (sons e imagens).
Brasília, 23 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 309 EM
Brasília, 19 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatório, na
modalidade Concorrência, com vistas à outorga de
concessão para explorar serviço de radiodifusão, nas
localidades e unidades da Federação abaixo indicadas.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, após analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que obtiveram a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelos respectivos Editais, tornando-se assim vencedoras das
Concorrências, conforme atos da mesma Comissão,
que homologuei, as seguintes entidades:
Rádio Nordeste Ltda., serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Picos, Estado do
Piauí (Processo nº 53760.000376/98 e Concorrência
nº 148/97-SSR/MC);
Rádio Difusora Torre Forte Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Buritama,
Estado de São Paulo (Processo nº 53830.000547/98 e
Concorrência nº 162/97 –SSR/MC);
Sistema Athenas Paulista de Radiodifusão
Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo (Pro cesso nº 53830.000549/98 e Concorrência nº
162/97-SSR/MC);
Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Araripe, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 005/98-SSR/MC);
Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Assaré, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 005/98– SSR/MC);
Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
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de Bela Cruz, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 005/98-SSR/MC);
Rádio Bom Jesus Ltda., serviço de radiodifusão
sonora em onda media na cidade de Camocim, Esta do do Ceará (Processo nº 53650.000802/98 e Con corrência nº 005/98-SSR/MC);
Ma gui – Comu ni ca ção e Marketing Ltda., serviço de radiodifusão sono ra em onda média na ci dade de Almerana, Estado de Minas Gerais (Pro cesso nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC);
Paraopeba Comunicações Ltda., serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Mateus Leme, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 53710.000879/2000 e Concorrência nº
122/2000-SSR/MC);
Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Lu zia, Esta do de Minas Ge rais (Pro cesso
nº 53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);
Elo Comunicação Ltda., serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Caruaru, Estado de
Pernambuco (Processo nº 53103.000198/98 e Con corrência nº 023/98-SSR/MC);
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de
1995, submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às referidas entidades para explorar os
serviços de radiodifusão mencionados.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, os atos de outorga somente produzi rão efeitos legais após deliberação do Congresso Na cional, para onde solicito sejam encaminhados os re feridos atos.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 2002
Outorga concessão às entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribui ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
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aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Nordeste Ltda., na cidade de Picos,
Estado do Piauí (Processo nº 53760.000376/98 e
Concorrência nº 148/97-SSR/MC);
II – Rádio Difusora Torre Forte Ltda., na cidade de
Buritama, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.000547/98 e Concorrência nº 162/97-SSR/MC);
III – Sistema Athenas Paulista de Radiodifusão
Ltda., na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000549/98 e Concorrência nº
162/97-SSR/MC):
IV – Sistema de Comunicação Terra do Sol
Ltda., na cidade de Araripe, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000803/98 e Concorrência nº
005/98-SSR/MC);
V – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Assaré, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 005/98-SSR/MC);
VI – Sistema de Comunicação Terra do Sol
Ltda., na cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000803/98 e Concorrência nº
005/98-SSR/MC);
VII – Rádio Bom Jesus Ltda., na cidade de Camocim, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000801/98 e
Concorrência nº 005/98-SSR/MC);
VIII – Magui – Comunicação e Marketing Ltda.,
na cidade de Almenara, Estado de Minas Gerais (Processo nº 53710.000653/2000 e Concorrência nº
017/2000-SSR/MC);
IX – Paraopeba Comunicações Ltda., na cidade
de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais (Processo
nº
53710.000879/2000
e
Concorrência
nº
122/2000-SSR/MC);
X – Mo mento de Comunicação Ltda., na cidade de Santa Lu zia, Estado de Minas Gerais (Pro cesso nº 53710.000883/2000 e Concorrência nº
122/2000-SSR/MC).
Art. 2º Fica outorgada concessão à entidade
abaixo mencionada, para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens:
– Elo Comunicação Ltda., na cidade de Caruaru,
Estado de Pernambuco (Processo nº 53103.00198/98
e Concorrência nº 023/98-SSR/MC).
Art. 3º As concessões ora outorgadas reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
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ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 5º Os contratos decorrentes destas conces sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
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trata o art. 4º, sob pena de tornar-se nula, de pleno direito, a outorga concedida.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 3 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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(À Comissão de
Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 182, DE 2003
(Nº 2.222/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Primavera FM de Guariba Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada na cidade
de Guariba, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 339, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Rádio Primavera FM de Guariba Ltda.,
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivi dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Guariba, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 303, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal. submeto a
apreciação de Vossas Excelências acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, permissões para explo rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi dade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 285, de 19 de março de 2002 –
Sistema Itambacuriense de Comunicação Ltda., na
cidade de Itambacuri – MG;
2 – Portaria nº 293, de 19 de março de 2002 –
DRT – Duagreste Rádio e Televisão Ltda., na cidade
de Arapiraca – AL;
3 – Portaria nº 303, de 19 de março de 2002 –
Sistema Costa Dourada de Radiodifusão Ltda., na cidade de Coqueiro Seco – AL;
4 – Portaria nº 307, de 19 de março de 2002 –
Sistema Cab de Comunicação Ltda., na cidade de Teresina – PI;
5 – Portaria nº 318, de 19 de março de 2002 –
Sistema Sul-Mineiro de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Camanducaia – MG;
6 – Portaria nº 336, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM Eldorado Ltda., na cidade de Corrente – PI;
7 – Portaria nº 339, de 19 de março de 2002 –
Rádio Primavera FM de Guariba Ltda., na cidade de
Guariba – SP;
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8 – Portaria nº 340, de 19 de março de 2002 –
Rádio e TV Centauro Ltda., na cidade de Campina
Verde – MG;
9 – Portaria nº 342, de 19 de março de 2002 –
KMR – Telecomunicações Ltda., na cidade de Itaí –
SP;
10 – Portaria nº 349, de 19 de março de 2002 –
Sistema Independente de Radiodifusão Ltda., na ci dade de Conceição de Ipanema – MG;
11 Portaria nº 369, de 19 de março de 2002 –
Empreendimentos Centro Sul Ltda., na cidade de Floriano – PI;
12 – Portaria nº 370, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM da Barra Ltda., na cidade de Barra Velha –
SC; e
13 – Portaria nº 373, de 19 de março de 2002 –
Oliveira & Vieira Radiodifusão e Produção Ltda., na
cidade de Brasília de Minas – MG.
Brasília, 24 de abril de 2002. – Fernando Hen rique Cardoso.
MC Nº 393 EM
Brasília, 27 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério determinou-se a publicação da Concorrência nº
034/98-SSR/MC, com vistas á implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Guariba, Estado de Paulo.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Primavera FM de Guariba Ltda., obteve a maior pontuação
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo
Edital, fornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 339, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53830.000710/98, Con corrência nº 034/98-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Primavera
FM de Guariba Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Guariba, Estado de São Paulo.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão devem ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 183, DE 2003
(Nº 2.223/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à KMR – Telecomunicações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Itaí, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 342, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à KMR – Telecomunicações Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu lada na cidade de Itaí, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 303, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para ex plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi vidade, serviços de radiodifusão sonora em freqüên cia modulada conforme os seguintes atos e entida des:
1 – Portaria nº 285, de 19 de março de 2002 –
Sistema Itambacuriense de Comunicação Ltda., na
cidade de Itambacuri-MG;
2 – Portaria nº 293, de 19 de março de 2002 –
DRT – Duagreste Rádio e Televisão Ltda., na cidade
de Arapiraca-AL;
3 – Portaria nº 303, de 19 de março de 2002 –
Sistema Costa Dourada de Radiodifusão Ltda., na cidade de Coqueiro Seco-AL;
4 – Portaria nº 307, de 19 de março de 2002 –
Sistema Cab de Comunicação Ltda., na cidade de Teresina-PI;
5 – Portaria nº 318, de 19 de março de 2002 –
Sistema Sul-Mineiro de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Camanducaia-MG;
6 – Portaria nº 336, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM Eldorado Ltda., na cidade de Corrente-PI;
7 – Portaria nº 339, de 19 de março de 2002 –
Rádio Primavera FM de Guariba Ltda., na cidade de
Guariba-SP;
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8 – Portaria nº 340, de 19 de março de 2002 –
Rádio e TV Centauro Ltda., na cidade de Campina
Verde-MG;
9 – Portaria nº 342, de 19 de março de 2002 –
KMR – Telecomunicações Ltda., na cidade de
Itaí-SP;
10 – Portaria nº 349, de 19 de março de 2002 –
Sistema Independente de Radiodifusão Ltda., na ci dade de Conceição de Ipanema-MG;
11 – Portaria nº 369, de 19 de março de 2002 –
Empreendimentos Centro Sul Ltda., na cidade de Floriano-PI;
12 – Portaria nº 370, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM da Barra Ltda., na cidade de Barra Velha-SC; e
13 – Portaria nº 373, de 19 de março de 2002 –
Oliveira & Vieira Radiodifusão e Produção Ltda., na
cidade de Brasília de Minas-MG.
Brasília, 24 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 398 EM
Brasília, 27 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº
034/98-SSR/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Itaí, Estado de São Paulo.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a KMR – Telecomunicações Ltda., obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital,
tornando-se assim a vencedora da Concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações
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PORTARIA Nº 342, DE 19 DE MARÇO DE 2002.
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53830.000744/98, Con corrência nº 034/98-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à KMR – Telecomu nicações Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de Itaí,
Estado de São Paulo.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
apos deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLTIVO
Nº 184, DE 2003
(Nº 2.221/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Sul-Mineiro de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Camanducaia, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria no 318, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão ao Sistema Sul-Mineiro de Radiodifusão
Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada na cidade de Camanducaia, Esta do de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 303, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 285 de 19 de março de 2002 –
Sistema Itambacuriense de Comunicação Ltda., na
cidade de Itambacuri – MG;
2 – Portaria nº 293, de 19 de março de 2002 –
DRT – Duagreste Rádio e Televisão Ltda. na cidade
de Arapiraca – AL;
3 – Portaria nº 303, de 19 de março de 2002 –
Sistema Costa Dourada de Radiodifusão Ltda., na cidade de Coqueiro Seco – AL;
4 – Portaria nº 307, de 19 de março de 2002 –
Sistema Cab de Comunicação Ltda. na cidade de Teresina – PI;
5 – Portada nº 318, de 19 de março de 2002 –
Sistema Sul-Mineiro de Radiodifusão Ltda. na cidade
de Camanducaia – MG;
6 – Portada nº 336, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM Eldorado Ltda., nacional de Corrente – PI;
7 – Portaria nº 339, de 19 de março de 2002 –
Rádio Primavera FM de Guriba Ltda. na cidade de
Guariba – SP;
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8 – Portaria nº 340, de 19 de março de 2002 –
Rádio e TV Centauro Ltda., na cidade de Campina
Verde – MG;
9 – Portada nº 342, de 19 de março de 2002 –
KMR – Telecomunicações Ltda., na cidade de Itai –
SP;
10 – Portaria nº 349, de 19 de março de 2002 –
Sistema Independente de Radiodifusão Ltda., na ci dade de Conceição de Ipanema – MG;
11 – Portaria nº 369, de 19 de março de 2002 –
Empreendimentos Centro Sul Ltda.
na cidade de Floriano – PI;
12 – Portaria nº 370, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM da Barra Ltda. na cidade de Barra Velha –
SC; e
13 – Portaria nº 373, de 19 de março de 2002 –
Oliveira & Vieira Radiodifosão e Produção Ltda. na cidade de Brasília de Minas – MG.
Brasília, 24 de abril de 2002. – Fernando Hen rique Cardoso.
MC Nº 397 EM
Brasília, 27 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 013/2000-SSR/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Camanducaia Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Ambito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que ao Sistema
Sul-Mineiro de Radiodifusão Ltda. obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da
Concorrência conforme ato da mesma Comissão que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzira efeitos ideais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 318 , DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795. de 2 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995 e tendo em vista o
que cotista do Processo nº 53710.000558/2000, Concorrência nº 013/2000-SSRMC resolve:
Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema Sul-Mi neiro de Radiodifusão Ltda. para explorar pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida de de Camanducaia, Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
do artigo 233 § 3º da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
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À Comissão de Educação – decisão terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 185, DE 2003
(Nº 1.867/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Terra Nova FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Terra
Nova, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 647, de 24 de outubro de 2001, que outorga
permissão à Rádio Terra Nova FM Ltda. para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida de de Terra Nova, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.357, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para explo rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida de, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 635, de 24 de outubro de 2001 –
WRT – Organização de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Arapongas – PR;
2 – Portaria nº 636, de 24 de outubro de 2001 –
Ideal Distribuidora de Imagem e Som Ltda., na cidade
de Recife – PE;
3 – Portaria nº 637, de 24 de outubro de 2001 –
Sistema Agreste de Comunicação Ltda. na cidade de
Caruaru – PE;
4 – Portaria nº 639, de 24 de outubro de 2001 –
Rádio Náutica FM Ltda., na cidade de Maringá – PR;
5 – Portaria nº 640, de 24 de outubro de 2001 –
Sistema de Comunicação Rio Casca Ltda., na cidade
de Abre Campo – MG;
6 – Portaria nº 641, de 24 de outubro de 2001 –
WRT – Organização de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Cambé – PR;
7 – Portaria nº 642, de 24 de outubro de 2001 –
FM Castro Alves Ltda., na cidade de Castro Alves –
BA;
8 – Portaria nº 643, de 24 de outubro de 2001 –
WEB Comunicação Ltda., na cidade de Arinos – MG;
9 – Portaria nº 645, de 24 de outubro de 2001 –
Empresa Cruzeirense de Telecomunicações de Rá dio e TV Ltda., na cidade de Cruzeiro do Sul – AC;
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10 – Portaria nº 646, de 24 de outubro de 2001 –
Rádio Zero FM Ltda., na cidade de Areado – MG;
11 – Portaria nº 647, de 24 de outubro de 2001 –
Rádio Terra Nova FM Ltda., na cidade de Terra Nova –
BA;
12 – Portaria nº 648, de 24 de outubro de 2001 –
Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda., na cidade de
Abaeté – MG; e
13 – Portaria nº 649, de 24 de outubro de 2001 –
Freqüência Brasileira de Comunicações Ltda., na ci dade de Arceburgo – MG.
Brasília, 10 de dezembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 711 EM
Brasília, 6 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 3/2000-SSR/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Terra
Nova, Estado da Bahia.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Terra
Nova FM Ltda. obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 647, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001
O Ministro de estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
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que consta do Processo nº 53640.000285/2000, Concorrência nº 3/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Terra Nova
FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada, na cidade de Terra
Nova, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada re ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso NacionaL nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 186, DE 2003
(Nº 1.970/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Agreste de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Caruaru, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 637, de 24 de outubro de 2001, que outorga
permissão ao Sistema Agreste de Comunicação Ltda.
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivida de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo dulada na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.357, DE 2001
Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exas., acompanhadas de
exposições de motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 635, de 24 de outubro de 2001 –
WRT – Organização de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Arapongas-PR;
2 – Portaria nº 636, de 24 de outubro de 2001 –
Ideal Distribuidora de Imagem e Som Ltda., na cidade
de Recife-PE;
3 – Portaria nº 637, de 24 de outubro de 2001 –
Sistema Agreste de Comunicação Ltda., na cidade de
Caruaru-PE;
4 – Portaria nº 639, de 24 de outubro de 2001 –
Rádio Náutica FM Ltda., na cidade
de Maringá-PR;
5 – Portaria nº 640, de 24 de outubro de 2001 –
Sistema de Comunicação Rio Casca Ltda., na cidade
de Abre Campo-MG;
6 – Portaria nº 641, de 24 de outubro de 2001 –
WRT – Organização de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Cambé-PR;
7 – Portaria nº 642, de 24 de outubro de 2001 –
FM Castro Alves Ltda., na cidade de Castro Alves-BA;
8 – Portaria nº 643, de 24 de outubro de 2001 –
WEB Comunicação Ltda., na cidade de Arinos-MG;
9 – Portaria nº 645, de 24 de outubro de 2001 –
Empresa Cruzeirense de Telecomunicações de Rá dio e TV Ltda., na cidade de Cruzeiro do Sul-AC;
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10 – Portaria nº 646, de 24 de outubro de 2001 –
Rádio Zero FM Ltda., na cidade de Areado-MG;
11 – Portaria nº 647, de 24 de outubro de 2001 –
Rádio Terra Nova FM Ltda., na cidade de Terra
Nova-BA;
12 – Portaria nº 648, de 24 de outubro de 2001 –
Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda., na cidade de
Abaeté-MG; e
13 – Portaria nº 649, de 24 de outubro de 2001 –
Freqüência Brasileira de Comunicações Ltda., na ci dade de Arceburgo-MG.
Brasília, 10 de dezembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 703 EM
Brasília, 6 de novembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 145/97-SSR/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de
habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga
das
entidades
proponentes,
com
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da legislação específica de radiodifusão, concluiu
que o Sistema Agreste de Comunicação Ltda. obteve
a maior pontuação do valor ponderado, nos termos
estabelecidos pelo edital, tornando-se assim a
vencedora da concorrência, conforme ato da mesma
comissão, que homologuei, havendo por bem
outorgar a permissão, na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga,
Ministro de Estado das Comunicações.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 637, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
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que consta do Processo nº 53103.000124/98, Con corrência nº 145/97-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar per mis são ao Sistema Agreste de Co municação Ltda. para explorar, pelo pra zo
de dez anos, sem di reito de exclusividade, ser viço
de radi o di fu são so nora em fre qüên cia modulada,
na cida de de Caru a ru, Esta do de Pernambuco.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada re ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
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(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 187, DE 2003
(Nº 1.980/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga conces são a Líder Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Rio Branco,
Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 15 de janeiro de 2002, que outorga con cessão à Líder Comunicações Ltda., para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 30, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub -

meto à apreciação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 15 de janeiro de 2002, que “Outorga concessão às entidades que mencione, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Radiodifusão Rainha do Céu Ltda., na cidade de Bezerros–PE (onda média);
2 – Rádio Felicidade FM Ltda., na cidade de Petrolândia–PE (onda média);
3 – EBC – Empresa Bauruense de Comunicação Ltda., na cidade de Ribeirão Preto–SP (onda média);
4 – Líder Comunicações Ltda., na cidade de Feijó–AC (onda média);
5 – Líder Comunicações Ltda., na cidade de Rio
Branco–AC (onda média);
6 – Rádio Portal de Caxias Lida., na cidade do
João Lisboa–MA (onda média);
7 – Rádio e Televisão Libertas Ltda., na cidade
de Uberlândia–MG (onda média);
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8 – Rádio Felicidade FM Ltda., na cidade de Cabrobó – PE (onda média);
9 – Rádio AM Banda 1 Ltda., na cidade de Sa randi–PR (onda média);
10 – Sesal – Comunicação e Informática Ltda.,
na cidade de Telêmaco Borba–PR (onda média);
11 – Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda.,
na cidade de Igarapé–Miri-PA (onda média);
12 – Rádio Cajazeiras FM Ltda., na cidade de
Campina Grande–PB (onda média);
13 – Rádio Cidade Luís Eduardo Magalhães
S/C, na cidade de Barreiras–BA (onda média); e
14 – TV Vale do Aço Ltda., na cidade de Coronel
Fabriciano–MG (sons e imagens).
Brasília, 21 de janeiro de 2002 – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 779 EM
Brasília, 10 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determi nou se a instauração de procedimento licitatório, na
modalidade Concorrência, com vistas à outorga de
concessão para explorar serviço de radiodifusão, nas
localidades e Unidades da Federação abaixo indica das.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro do 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, após analisar a de habilitação e as propostas
técnica e de preço das entidades proponentes, com
observância da Lei a 3.666, de 21 de junho de 1993, e
da legislação específica de radiodifusão, concluiu que
obtiveram £ maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelos respectivos Editais, tomando-se assim vencedoras das Concorrências,
conformo atos da mesma Comissão, que homolo guei, as seguintes entidades:
Radiodifusão Rainha do Céu Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Bezerros, Estado de Pernambuco (Processo nº
53103.000338/97 e Concorrência nº 097/97-SFO/MC);
Rádio Felicidade FM Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Petrolândia,
Estado de Pernambuco (Processo nº 53103.000340/97
e Concorrência nº 097197-SFO/MC);
EBC – Empresa Bauruense de Comunicação
Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo
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(Processo nº 53830.001345197 e Concorrência nº
103/97-SFO/MC);
Líder Comunicações Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Feijó, Esta do do Acre (Processo nº 53600.000011/98 e Concorrência nº 117197-SSR/MC);
Líder Comunicações Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média cidade de Rio Branco,
Estado do Acre (Processo ai 53600.000011/93 Con corrência nº 117/97-SSR/MC);
Rádio Portal de Caxias Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de João Lisboa,
Estado do Maranhão (Processo nº 53680.000099/98 e
Concorrência nº 134/97-SSR/MC);
Rádio e Televisão Libertas Ltda., serviço de radiodifusão sonora ou onda média na cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais (Processo nº 53710.000251/98
e Concorrência nº 136/97-SSR/MC);
Rádio Felicidade FM Ltda., serviço de radiodifusão sonora ou onda média na cidade de Cabrobó, Estado de Pernambuco (Processo nº 53103.000142/98 e
Concorrência nº 146/97-SSR/MC);
Rádio AM Banda 1 Ltda., serviço de radiodifusão sonora cm onda média na cidade do Sarandi,
Estado do Paraná (Processo nº 53740.000230198 e
Concorrência nº t50f97-SSR/MC;
Sesal – Comunicação e Informática Ltda., serviço de radiodifusão sonora ou onda média na cidade
de Telêmaco Barba, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000233/93
de
Concorrência
nº
150/97–SSR/MC);
Rede Brasileira de Rádio e Televisão Lida., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Igarapé-Miri, Estado do Pará (Processo nº
53720.000163/98 e Concorrência nº 018/98-SSR/MC);
Rádio Cajazeiras FM Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba (Processo nº
53730.000206/98 e Concorrência nº 021J98-SSR/MC);
Rádio Cidade Luís Eduardo Magalhães S/C, serviço
da radiodifusão som em onda média na cidade de Barreiras, Estado da Bahia (Processo nº 53640.000280/2000 e
Concorrência nº 004/2000-SSR/MC);
TV Vale do Aço Ltda., serviço de radiodifusão de
sons e imagens na. cidade de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais (Processo nº 53710.000254/98 e
Concorrência nº 136(97-SSR/MC);
2. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
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dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de
1995, submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência projeta de decreto que trata da outorga de
concessão às referidas entidades para explorar os
serviços de radiodifusão mencionados.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, os atos de outorga semente produzi rão efeitos legais após deliberação do Congresso Na cional, para atido solicito sejam encaminhados os re feridos atos.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2002
Outorga concessão às entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Vice-Presidente da Republica, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando das atribu ições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no
art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifu são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas para explorar, peio prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora em onda média:
I – Radiodifusão Rainha do Céu Ltda., na cidade
de Bezerros, Estado de Pernambuco (Processo nº
53103.000338/97 e Concorrência nº 097197-SFO/MC);
II – Rádio Felicidade FM Ltda., na cidade de Petrolândia, Estado de Pernambuco (Processo nº
53103.000340/97 e Concorrência nº 097/97-SFO/MC);
III – EBC – Empresa Bauruense de Comunica ção Ltda., na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.00134S/97 e Concorrência
nº 103/97-SFO/MC);
IV – Líder Comunicações Ltda., na cidade de
Feijó, Estado do Acre (Processo nº 53600.000011/98
e Concorrência nº 117/97-SSR/MC);
V – Líder Comunicações Ltda., na cidade de Rio
Branco, Estada do Acre (Processo nº 53600.000011/98
e Concorrência nº 117/97-SSR/MC);
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VI – Rádio Portal de Caxias Ltda., na cidade de
João Lisboa, Estado do Maranhão (Processo nº
53680.000099/98 e Concorrência nº 134/97-SSR/MC);
VII – Rádio e Televisão Libertas Ltda., na cidade
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais (Processo nº
53710.000251/98
e
Concorrência
nº
136/97-SSR/MC);
VIII – Rádio Felicidade FM Ltda., na cidade de Cabrobó, Estado de Pernambuco (Processo nº
53103.000142/98 e Concorrência nº 146 (97-SSR,MC);
IX – Rádio AM Banda 1 Ltda., na cidade de Sarandi, Estado do Paraná (Processo nº 53740.000230/93 e
Concorrência nº 150197-SSR/MC);
X – Sesal – Comunicação e Informática Lida., na
cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná (Processo ai 53740.000233/98 e Concorrência ai
150197-SSR/MC);
XI – Rede Brasileira de Radio e Televisão Lida., na
cidade de Igarapé-Miri, Estado do Pará (Processo nº
53720.000163/98 e Concorrência ai 018/98-SSR/MC);
301 – Rádio Cajazeiras FM Lida., na cidade de
Campina Grande, Estado da Paraíba (Processo n1
53730.000206/93 e Concorrência ai 021/98-SSR/MC);
XIII – Rádio Cidade Luís Eduardo Magalhães
SIC, na cidade de Barreiras, Estado da Bahia (Processo nº53640.000280/2000 e Concorrência nº
OO4/2000-SSR/MC);
Art 2º Fica outorgada concessão à TV Vale do Aço
Ltda, na cidade de Coronel Fabriciano , Estado de Mi nas Gerais, para explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (Processo nº 53710.000254/98 e Con corrência nº 136/97-SSR/MC).
Art. 3º As concessões ora ourtogadas reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do §3º do Art. 223 da Constituição.
Art. 5º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o Art. 4º, sob pena de tornar-se nula, de pleno direito, a outorga concedida.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília,15 de janeiro
de 2002; 181º da
Independência e 114º da República – Marco
Maciel.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 188, DE 2003
(Nº 2.051/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que, outorga conces são à Radio Cidade Luís Eduardo Magalhães S/C para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Barreiras, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 15 de janeiro de 2002, que outorga con cessão à Rádio Cidade Luís Eduardo Magalhães S/C
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivi dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Barreiras, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação
MENSAGEM Nº 30, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto á apreciação de Vossas Excelências, acompa nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 15 da janeiro de 2002, que “outorga conces são às entidades que menciona, para explorar servi ços de radiodifusão, e da outras providências”. As en tidades mencionadas são as seguintes:
1 – Radiodifusão Rainha do Céu Ltda na cidade
de Bezerros-PE (onda média);
2 – Rádio Felicidade FM Ltda., na cidade de Petrolândia-PE (onda média);
3 – EBC – Empresa Bauruense de Comunica ção Ltda., na cidade de Ribeirão Preto-SP (onda mé dia);
4-Líder Comunicações Ltda., na cidade de Fei jó-AC (onda média);
5-Líder Comunicações Ltda., na cidade de Rio
Branco-AC (onda média);
6-Rádio Portal de Caxias Ltda., na cidade de
João Lisboa-MA (onda média);
7 – Rádio e Televisão Libertas Ltda., na cidade
de Uberlândia-MG (onda média);
8 – Rádio Felicidade FM Ltda., na cidade de Cabrobó-PE (onda média);
9 – Rádio AM Banda 1 Ltda., na cidade de Sa randi-PR (onda média);
10 – Sesal – Comunicação e informática Ltda.,
na cidade de Telêmaco Borba-PR (onda média);
11-Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda.,
na cidade de Igarapé-Miri-PA (onda média);
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12– Rádio Cajazeiras FM Ltda., na cidade de
Campina Grande – PB (onda média);
13 – Rádio Cidade Luís Eduardo Magalhães
S/C, na cidade de Barreiras-BA (onda média);
14 – TV Vale do Aço Ltda., na cidade de Coronel
Fabriciano-MG (sons e imagens).
Brasília, 22 de janeiro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 779 EM
Brasília, 10 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatório, na modalidade Concorrência, com vistas á outorga de concessão para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação abaixo indicadas.
2.A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 7 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 ju nho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que obtiveram a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelos respectivos Editais, tornando-se assim vencedoras das Con corrências, conforme atos da mesma Comissão, que
homologuei, as seguintes entidades:
Radiodifusão Rainha do Céu Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Bezerros. Estado de Pernambuco (Processo nº
53103.000338/97 e Concorrência nº 097/97-SFO/MC);
Rádio Felicidade FM Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Petrolândia,
Estado de Pernambuco (Processo nº 53103.000340/97
e Concorrência nº 097/97-SFO/MC);
EBC – Empresa Bauruense de Comunicação
Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001345/97 e Concorrência nº
103/97-SFO/MC);
Líder Comunicações Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Feijó, Esta do do Acre (Processo nº 53600.000011/98 e Concorrência nº 117/97-SSR/MC);
Líder Comunicações Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Rio Branco,
Estado do Acre (Processo nº 53600.000011/98 e
Concorrência nº 117/97-SSR/MC);
Rádio Portal de Caxias Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de João Lisboa,
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Estado do Maranhão (Processo nº 53680.000099/98 e
Concorrência nº 134/97-SSR/MC);
Rádio e Televisão Libertas Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais Processo nº
53710.000251/98 e Concorrência nº 136/97-SSR/MC):
Rádio Felicidade FM Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cabrobó,
Estado de Pernambuco Processo nº 53103.000142/98
e Concorrência nº 146/97-SSR/MC);
Rádio AM Banda 1 Ltda., serviço de radiodifu são sonora em onda média na cidade de Sarandi,
Estado do Paraná (Processo nº 53740.000230/98 e
Concorrência nº 150/97-SSR/MC);
Sesal – Comunicação e Informática Ltda., serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000233/98 e Concorrência nº 150/97-SSR/MC);
Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., servi ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
igarapé-Mirim, Estado do Pará (Processo nº
53720.000163/98 e Concorrência nº 018/98-SSR/MC);
Rádio Cajazeiras FM Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba (Processo nº
53730.000206/98 e Concorrência nº 021 /98-SSP/MC);
Rádio Ci dade Luís Edu ar do Maga lhães S/C.
ser vi ço de radiodifusão so nora em onda média na
cidade de Bar reiras, Estado da Bahia (Pro cesso nº
53640.000280/2000
e
Con corrência
nº
004/2000-SSR/MC);
TV Vale do Aço Ltda., serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Coronel Fabriciano, Esta do de Minas Gerais (Processo nº 53710.000254/98 e
Concorrência nº 136/97-SSR/MC);
2. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de
1995, submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência projeto de decreto que trata da outorga de
concessão ás referidas entidades para explorar os
serviços de radiodifusão mencionados.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, os atos de outorga somente produzi rão efeitos legais após deliberação do Congresso Na cional, para onde solicito sejam encaminhados os re feridos atos.
Respeitosamente., – Pimenta da Veiga, Minis tro de Estado das Comunicações.
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DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2002
Outorga concessão às entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição e 34.§ 1º, da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no
art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de l963,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média:
I – Radiodifusão Rainha do Céu Ltda., na cidade
de Bezerros, Estado de Pernambuco (Processo nº
53103.000338/97 e Concorrência nº 097/97-SFO/MC):
II– Rádio Felicidade FM Ltda., na cidade de Petrolândia, Estado de Pernambuco (Processo nº
53103.000340/97 concorrência nº 097/97-SFO/MC);
III– EBC – Empresa Bauruense de Comunicação Ltda., na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.001345/97 e Concorrência
nº 103/97-SFO/MC);
IV – Líder Comunicações Ltda., na cidade de
Feijó, Estado do Acre (Processo nº 53600.000011/98
e Concorrência nº 117/97-SSR/MC);
V – Líder Comunicações Ltda., na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre (Processo nº 53600.000011/97
e Concorrência nº 1 17/97-SSR/MC);
VI– Rádio Portal de Caxias Ltda., na cidade de
João Lisboa, Estado do Maranhão (Processo nº
53680.000099/98 e Concorrência nº 1 34/97-SSR/MC);
VII– Rádio e televisão Libertas Ltda., na cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais (Processo nº
53710000251/98 e Concorrência nº 136/97-SSR/MC);
VIII-Rádio Felicidade FM Ltda., na cidade de Cabrobó, Estado de Pernambuco (Processo nº
53103.000142/98 e Concorrência nº 146197-SSR/MC);
IX – Rádio AM Banda 1 Ltda., na cidade de Sarandi, Estado ao Paraná (Processo nº 53740.000230/98 e
Concorrência nº 150/97-SSR/MC;
X – Sesal – Comunicação e Informática Ltda.,
na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.000233/98 e Concorrência nº
150/97-SSR/MC);
XI– Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda.,
na cidade de Igarapé-Miri, Estado do Pará (Processo
nº
53720.000163/98
e
Concorrência
nº
0l8/98-SSR/MC);
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XII– Rádio Cajazeiras FM Ltda., na cidade de
Campina Grande, Estado da Paraíba (Processo nº
53730.000206/98 e Concorrência nº 021/98-SSR/MC);
XIII – Rádio Cidade Luís Eduardo Magalhães
S/C, na cidade de Barreiras, Estado da Bahia
(Processo nº 53640.000250/2000 e Concorrência nº
004/2000-SSR/MC);
Art. 2º Fica outorga a concessão à TV Vale do Aço
Ltda., na cidade da Coronel Fabriciano, Estado de
Minas Gerais, para explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito a exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (Processo nº 53710.000254/98 e
Concorrência nº 136/97-SSR/MC.
Art. 3º As concessões ora outorgadas
reger-se-ão
pelo
Código
Brasileiro
de
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Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos
e obrigações assumidas pelas outorgadas.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 5º Os contratos decorrentes destas
concessões deverão ser assinados dentro de
sessenta dias, a contar da data de publicação da
deliberação de que trata o art. 4º, sob pena de
tornar-se nula, de pleno direito, a outorga concedida.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 2002; 151º da
Independência e 114º da República. – Marco
Maciel.
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(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 189, DE 2003
(Nº 2.158/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Funda ção Beneficente Rosal Da Liberdade a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Redenção, Estado do
Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 48, de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a
Fundação Beneficente Rosal da Liberdade a execu tar, por três anos, sem direito de exclusividade, servi ço de radiodifusão comunitária na cidade de Reden ção, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 257, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, autorizações para execu tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi dade, serviços de radiodifusão comunitária, conforme
os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 43, de 17 de janeiro de 2002 –
Associação Comunitária de Radiodifusão FM Comu nitária de Tracunhaém – PE, na cidade de Tracunha ém – PE;
2 – Portaria nº 44, de17 de janeiro de 2002 –
Associação Cultural de Taquaritinga do Norte, na ci dade de Taquaritinga do Norte – PE;
3 – Portaria nº 45, de 17 de Janeiro de 2002 –
Associação de Promoção Cultural, Educacional,
Esportiva e de lazer do Município de Itinga – MG, na
cidade de Itinga – MG;
4 – Portaria nº 48, de 17 de janeiro de 2002 –
Fundação Beneficente Rosal da Liberdade, na cidade
de Redenção – CE;
5 – Portaria nº 51, de 17 do janeiro de 2002 –
Associação Rádio Comunitária FM Tangará – Um
Bem a Serviço da Comunidade, na cidade de Tangará
– RN;
6 – Portaria nº 52, de 17 de janeiro de 2002 –
Associação de Comunicação e Rádio Comunitária do
Bairro do São Bernardo – Campinas, na cidade de
Campinas – SP;
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7 – Portaria nº 53, 17 de janeiro de 2002 – Associação Comunitária Manguense de Cultura e Arte, na
cidade de Manga – MG;
8 – Portaria nº 55, de 17 de janeiro de 2002 –
Associação Comunitária Cuiabana para Cultura e Defesa Ambiental – ACUDAM, NA cidade de Cuiabá –
MT;
9 – Portaria nº 56, de 17 de janeiro de 2002 –
Associação Comunitária dos Vaqueiros do Alto Ser tão na cidade de Serrita – PE; e
10 – Portaria nº 58, de 17 de janeiro do 2002 –
Associação Comunitária Pedralvence de Radiodifusão, na cidade de Pedralva – MG.
Brasília, 11 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 212 EM
Brasília, 28 de fevereiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Fundação Beneficente Rosal da
Liberdade, na cidade de Redenção, Estado do Ceará,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art 223 da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cada 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
educa cional, social e cultural, mas, também servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que me conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53650.002495/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais so -
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mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 48, DE 17 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 53650.002495/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Fundação Beneficente Rosal
da Liberdade, com sede na Rua Marechal Deodoro,
nº 100 – Centro, na cidade de Redenção, Estado de
Ceará, a executar serviço de radiodifusão comunitá ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi dade.
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 04°13’33”S e longitude em
38°43’44”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do §3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida de iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de delibe ração.
Art. 5 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 3/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.650.002.495-98 de 03
de Novembro de 1998.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária.
Interessado: Fundação Beneficiente Rosal da Li berdade, na localidade de Estado do Ceará.
I – Introdução
1. Fundação Beneficente Rosal da Liberdade,
inscrita no CGC sob o número 11.822.301/0001-17,
no Estado do Ceará, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 100 – Centro Cidade de Redenção, CE, diri giu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunica ções, por meio de requerimento datado de 20 de
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Agosto de 1.998, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18 de Março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde 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
03 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 pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19.02.1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3.3.1998 e
Norma nº 02/98, de 6.8.1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item I), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
02/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 02/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social:
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
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– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas co ordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declara ção de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 01 a 123, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua José Franco de Olivei ra, nº 08, Centro, Cidade de Redenção, Estado do Ceará, de coordenadas geográficas em 04º13’27”S de
latitude e 38º43’48”W de longitude, consoante os da dos constantes no aviso no DOU de 18.3.1999, Se ção 03.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 105, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foram
indicadas novas coordenadas, que foram aceitas e
analisadas por Engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, en dereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para alteração esta tutária, esclarecimentos a respeito da denominação
da Entidade, apresentação do subitem 6,7, VI e pos teriormente o subitem 6.11 (Projeto Técnico) da Norma 02/98, (fls. 62 e 107).
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13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 109, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 105.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Fundação Beneficente Rosal da Liberdade.
– quadro diretivo
Presidente: Vasti Ferreira Lima Bandeira
Vice-Presidente: José Milton Xavier dos Santos
1º Secretário: Liliam Maria de Moura Bandeira
2º Secretário: Marsandro de Oliveira Silva
1º Tesoureiro: Jeane Meyre Alexandre da Silva
2º Tesoureiro: Antônio Maciel de Souza
Relações Públicas:Maria José Bandeira
– Localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Marechal Deodoro, nº 100, Centro, Cidade
de Redenção Estado do Ceará.
– coordenadas geográficas
04º 13’ 33” 3 de latitude e 38º 43’ 44” W de longi tude, correspondentes aos dados constantes no “For-

Abril de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mulário de Informações Técnicas”, fls. 109, e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de RADCOM”,
fls. 121 e 122, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Fundação Benficen te Rosal da Liberdade, no sentido de conceder-lhe a
Outorga de Autorização para a exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendi da, dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53.650.002.495-98, de 3 de Novem bro de 1998.
Brasília,7 de janeiro de 2002.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 9 de janeiro de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
(À Comissão de Educação (Recisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 190, DE 2003
(Nº 2.206/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a
Fundação Manoel Paes a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Brejão, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 168, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza
a Fundação Manoel Paes a executar, por três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Brejão, Estado de Pernam buco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 299, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex -
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clusividade, serviços de radiodifusão comunitária.
Conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 140, de 19 de fevereiro de 2002 –
Associação de Amigos do Município de Nova Guarita
do Estado de Mato Grosso, na cidade de Nova Guarita-MT;
2 – Portaria nº 142 de 19 de fevereiro de 2002 –
Associação de Desenvolvimento Comunitário Cultural de Capinzal do Norte-Maranhão, na cidade de Capinzal do Norte-MA;
3 – Portaria nº 143, de 19 de fevereiro de 2002 –
Associação Comunitária Educativa e Cultural Rádio
Sucesso FM de Mário Campos, na cidade de Mário
Campos-MG;
4– Portaria nº 147, de 19 de fevereiro de 2002 –
Centro Comunitário Santa Maria de Guaxenduba, na
cidade de Icatu-MA;
5 – Portaria nº 155, de 19 de fevereiro de 2002 –
Associação dos Moradores do Patrimônio de Nossa
Senhora da Conçeição, na cidade de Cabrobó-PE;
6 – Portaria nº 158, de 19 de fevereiro de 2002 –
Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Anapurus, na cidade de Anapurus-MA;
7 – Portaria nº 161, de 19 de fevereiro de 2002
-~ Associação Comunitária Lídia Almeida, na cidade
de Mata Roma-MA;
8 – Portaria nº 165, de 19 de fevereiro de 2002 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Ecológico e Cultural de Dois Vizinhos – PR, na cidade de
Dois Vizinhos-PR;
9 – Portaria nº 168, de 19 de fevereiro– de 2002
– Fundação Manoel Paes, na cidade de Brejão-PE;
10 – Portaria nº 176, de 19 de fevereiro de 2002
– Associação Artística e Cultural de Desenvolvimento
do Setor Marista Sul, na cidade de Aparecida de Go iânia-GO; e
11 – Portaria nº 177, de 19 de fevereiro de 2002
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural dê Itamogi, na cidade de Itamogi-MG.
Brasília, 24 de abril de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 303 EM
Brasília, 24 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Fundação Manoel Paes, na Cidade de
Brejão, Estado de Pernambuco, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca-

07416

Sábado 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

put do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao mistério 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 sedi mentação da cultura geral das localidades postulan tes.
3. Como se depreende da importância da inicia tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mais, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os seguimentos, e a todos esses núcleos popula cionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica, da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53103.00O141/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educaci onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 168, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53103.000141/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Fundação Manoel Paes, com
sede na Rua José Inácio dos Santos nº 44, Centro, na
cidade de Brejão, Estado de Pernambuco, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 09°01’49”S e longitude em
36°34’07”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 51/2002 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.103.000.141/99, de 23
de março de 1999.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Fundação Manoel Paes, na localidade
de Brejão/PE.
I – Introdução
1. Fundação Manoel Paes, inscrito no CGC sob
o número 12.660.536/0001-12, no Estado de Pernambuco, com sede na Av. Bel Francisco Pereira Lo pes, 233, Centro, Cidade de Brejão – PE, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por
meio de requerimento datado de 9 de março de 1999,
subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
9 de setembro de 1999, Seção 3, que contempla o logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
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 apre-
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sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998, e
Norma nº 02/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
02/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma 02/98) está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, 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 co ordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declara ção de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 1 a 183, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Av. Bel. Francisco Pereira
Lopes, 233, centro, cidade de Brejão, Estado de Pernambuco, de coordenadas geográficas em
09°01’49”S de latitude e 36°34’07”W de longitude,
consoante os dados constantes no aviso no DOU de
9-9-1999, Seção 3.
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10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 47 denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foi indicado o real endereço que foi aceito e analisado por
engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
de alteração estatutária e do subitem 6.7, III, IV, V, VIII
e subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma nº 2/98,
(fls.49 e 117).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 62, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 114 e 115.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
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17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Fundação Manoel Paes
– quadro diretivo
Presidente: Robério Lopes de Melo
D. Técnico: Jesuito Bernardo de Araújo
D. Adm. e Financeiro: Quitéria Maria Pinto
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua José Inácio dos Santos, 44, cidade de Bre jão, Estado de Pernambuco.
– coordenadas geográficas
09°01’49”S de latitude e 36°34’07”W de longitu de, correspondentes aos dados constantes no “For mulário de Informações Técnicas”, fls. 62, e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de RADCOM”,
fls. 114 e 115, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Fundação Manoel
Paes, 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 53.103.000.141/99, de 23 de março de 1999.
Brasília, 18 de janeiro de 2002. – Luciana Coe lho, Relator da Conclusão Jurídica; Adriana Resen de Avelar Rabelo, Relator da Conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 22 de junho de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 191, DE 2003
(Nº 1.847/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Funda ção Deputado Walfrido Monteiro a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Icó, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 375, de 11 de julho de 2001, que autoriza a
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Fundação Deputado Walfrido Monteiro a executar,
por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Icó, Estado do
Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 994, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 305, de 16 de maio de 2001 –
Fundação Cultural e Comunitária Luminense –
FUNCCOL, na cidade de Paço do Lumiar-MA.
2 – Portaria nº 310, de 25 de maio de 2001 –
Associação Cultural Rádio Comunitária Pérola FM de
Santo Augusto, na cidade de Santo Augusto-RS;
3 – Portaria nº 312, de 25 de maio de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Feira Nova, na cidade de Feira Nova-PE.
4 – Portaria nº 314, de 25 de maio de 2001 –
Associação e Movimento Comunitário Rádio Paz Serraria EM, na cidade de Lages-SC:
5 – Portaria nº 315, de 25 de maio de 2001 –
Fundação Assistencial Lar da Paz – FALP, na cidade
de Dores do Indaiá-MG;
6 – Portaria nº 317, de 25 de maio de 2001 –
Associação Comunitária Bom Retiro da Esperança,
na cidade de Angatuba-SP;
7 – Portaria nº 319, de 25 de maio de 2001 –
Associação Tapirense de Assistência Social – ATAS,
na cidade de Tapira-MG;
8 – Portaria nº 375, de 11 de julho de 2001 –
Fundação Deputado Walfrido Monteiro, na cidade de
Icó-CE;
9 – Portaria nº 376, de 11 de julho de 2001 –
Associação de Radiodifusão Comunitária Bem Aventurado José de Anchieta, na cidade de Aracaju-SE;
10 – Portaria nº 377, de 11 de julho de 2001 –
Associação Cultural Comunitária de Pedreiras, na cidade de Pedreiras-MA; e
11 – Portaria nº 378, de 11 de julho de 2001 –
Associação Comunitária dos Moradores de Santa
Bárbara do Tugúrio, na cidade de Santa Bárbara do
Tugúrio-MG
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Brasília, 17 de setembro de 2001. Fernando
Henrique Cardoso.
PORTARIA Nº 375, DE 11 DE JULHO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53650002943/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Fundação Deputado Walfrido
Monteiro, com sede na Rua São José nº 1.440, Cen tro, na cidade de Icó, Estado do Ceará, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 06°28’58”S e longitude em
38°51’38”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a contar da data de publicação do ato de delibera ção.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação – Pimenta da Veiga.
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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 de informações benéficas em to dos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53650.002943/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
RELATÓRIO Nº 150/2001 – DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.650.002.943/98, de
29-12-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Fundação Deputado Walfrido Monteiro, na localidade de Iço, Estado do Ceará

MC Nº 444 EM
Brasília, 16 de agosto de 2001

I – Introdução
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Fundação Deputado
Walfrido Monteiro, com sede na cidade de Icó, Estado
de Ceará. explore o serviço de radiodifusão comunitá ria, em conformidade com o caput do art. 223 da
Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida de da filosofia de criação desse braço da radiodifu são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.

1. Fundação Deputado Walfrido Monteiro, inscrita no CGC sob o número 01.625.707/0001-56, no
Estado do Ceará, com sede na Rua São José, nº
1.440, Centro, Cidade de Icó, CE, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio
de requerimento datado de 29 de dezembro de 1998,
subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro, onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
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artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade, onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma 2/98), está contida. nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, 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 co ordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declara ção de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 1 a 133 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor -
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mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua São José, nº 1.440, Centro,
Cidade de Icó, Estado do Ceará, de coordenadas
geográficas em 06º28’58” S de latitude e 38º51’38” W
de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 86 a 89, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
dos documentos dispostos no subitem 6.7, incisos II,
III, IV, V e VIII, entre outros, bem como do subitem
6.11 (Projeto Técnico), da Norma 02/98 (fls. 90, 110 e
118).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 100, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 115 e 116. Na ocasião da so-
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licitação do licenciamento da estação, a Entidade deverá indicar o nome do fabricante e modelo do trans missor certificado para o serviço de radiodifusão co munitária de 25,0 W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Fundação Deputado Walfrido Monteiro
– quadro diretivo
Presidente: Gonçalinha Mororó Monteiro
Vice-Presidente: Manoel Guedes Bezerra Neto
Secretária: Elaine Cristina Muniz Barbosa
Tesoureiro: José Teobaldo Muniz
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua São José, nº 1440, Centro, Cidade de Icó
Estado do Ceará
– coordenadas geográficas
06°28’58”S de latitude e 38°51’38”W de longitu de, correspondentes aos dados constantes no “For mulário de Informações Técnicas”, fls. 100, e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de Radcom”, fls.
115 e 116, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Fundação Deputado
Walfrido Monteiro, no sentido de conceder-lhe a Ou torga de Autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53.650.002.943/98, de 29 de de zembro de 1998.
Brasília, 30 de abril de 2001.
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De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 2 de maio de 2001. – Hamilton de Magalhães Mesquita, Coordenador-Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 192, DE 2003
(Nº 2.028/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Fundação Juracy Marden a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Itambé, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 657, de 19 de outubro de 2000, que autoriza a
Fundação Juracy Marden a executar, por três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itambé, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.279, DE 2001
Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de V. Exas., acompanhadas de exposições de motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 428, de 3 de agosto de 2000 –
Associação da Rádio Comunitária Rio Manso FM, na
cidade de Novo São Joaquim-MT;
2 – Portaria nº 434, de 3 de agosto de 2000 –
Sociedade Rádio Difusão Comunitária Litoral FM, na
cidade de São José do Norte-RS;
3 – Portaria nº 629, de 5 de outubro de 2000 –
Associação Comunitária de Rádio FM Cristo Redentor Áudio e Vídeo, na cidade de Itaperuna-RJ;
4 – Portaria nº 657, de 19 de outubro de 2000 –
Fundação Juracy Marden, na cidade de Itambé-BA;
5 – Portaria nº 706, de 14 de novembro de 2000
– Associação Comunitária Terra de Getulina, na cidade de Getulina-SP;
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6 – Portaria nº 764, de 12 de dezembro de 2000
– Associação Movimento Comunitário Rádio Nossa
Terra FM, na cidade de Analândia-SP;
7 – Portaria nº 767, de 12 de dezembro de 2000
– Associação Comunitária Beneficente dos Morado res do Município de Abaeté, na cidade de Abaeté-MG;
8 – Portaria nº 769, de 12 de dezembro de 2000
– Comunidade Renovar “CR”, na cidade de La vras-MG;
9 – Portaria nº 770, de 14 de dezembro de 2000
– Associação Comunitária de Ação Social, Cultural e
de Comunicação–ACASCC, na cidade de Formi ga-MG; e
10 – Portaria nº 394, de 27 de julho de 2001 –
Rádio Grupo Conesul, na cidade de Santana do Li vramento-RS.
Brasília, 22 de novembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 614/MC
Brasília, 14 de novembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Fundação Juracy Mar den, com sede na cidade de Itambé, 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. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição pare prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi mentação os cultura geral das localidades postulan tes.
3. Como se depreende da importância da inicia tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to dos os segmentos, e a todos esses núcleos populaci onais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con substanciada nos autos do Processo Administrativo
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nº 53640.001206/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 657, DE 19 DE OUTUBRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53640.001206/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Fundação Juracy Marden,
com sede na Praça São Sebastião, nº 20, na cidade
Itambé, Estado da Bahia, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15°14’49”S e longitude em
40°38’22”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data da publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 16/2000-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.640.001.206/98, de
1º-9-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Fundação de Radiodifusão Comunitária, localidade de Itambé, Estado da Bahia.
I – Introdução
1. Fundação de Radiodifusão Comunitária, inscrita no CGC/MF sob o número 01.631.754/0001-02,
no Estado da Bahia, com sede na Rua Gilberto Viana,
100, Centro, dirigiu-se ao Sr. Ministro de Estado das
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Comunicações, por meio de requerimento datado de
21 de agosto de 1998, subscrito por representante le gal, demonstrando interesse na exploração do Servi ço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que
indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifu são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Sr. Secretário de
Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do pleito
formulado pela requerente, consubstanciado na Petição de folha 1, bem como a documentação apresen tada, relatando toda a instrução do presente processo
administrativo, em conformidade com a legislação,
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Regu lamento do Serviço do Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, 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 co ordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declara -
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ção de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 229, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após e cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Praça São Sebastião, nº 20,
na cidade de Itambé, Estado da Bahia, de coordenadas geográficas em 15°14’49”S de latitude e
40°38’22”W de longitude, consoante os dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que os cálculos inicialmente efetuados estão corretos
e que, por conseguinte, as coordenadas geográficas
indicadas devem ser mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 197, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação de documentos dispostos no subitem 6.7, inciso
II, entre outros, bem como o subitem 6.11 (Projeto
Técnico) da Norma 02/98 (fls. 198 a 229).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 201, 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, antena e torre e linha de transmissor),
com indicação da potência efetiva irradiante e intensidade de campo no limite da área de serviço;

07424

Sábado 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2003

– diagramas de instalação da antena e de irradi ação, com indicação de características elétricas da
antena.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 222 e 223.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Fundação de Radiodifusão Comunitária
– quadro diretivo
Presidente: Sinvaldo Lima Paraguaio
Vice-Presidente: Paulo Moreira dos Santos
1º Secretário: Irene Trancoso Velame
2ª Secretária: Dorival Santana Bitencourt
1º Tesoureiro: Marcos Vinícius dos Santos
2º Tesoureiro: Romildo Alves Bonfin
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Praça São Sebastião, nº 20, na cidade de Itam bé, Estado da Bahia
– coordenadas geográficas
15°14’49" S de latitude e 40°38’22"W de longitu de, correspondentes aos cálculos efetuados na “Aná lise Técnica de RadCom” – fls. 197, e que se refere à
localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Fundação de Radio difusão Comunitária, no sentido de conceder-lhe a
Outorga de Autorização para a exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendi da, dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53.640.001.206/98, de 1º de agosto
de 1998.
Brasília, 18 de setembro de 2000.

De acordo
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 193, DE 2003
(Nº 2.077/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Municipal de Cultura, Lazer e
Turismo – FUMCULT, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 742, de 6 de dezembro de 2001, que outorga permissão à Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo – FUMCULT, para executar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 256, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para exe cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
conforme os seguintes atos e entidades:
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1 – Portaria nº 562, de 18 de setembro de 2001
— Fundação Governador Manoel de Castro, na cida de de Morada Nova – CE;
2 – Portaria nº 563, de 18 de setembro de 2001
— Fundação Rádio FM Educadora Itaguary Nossa
Senhora da Conceição, na cidade de Curralinho – PA;
3 – Portaria nº 584, de 10 de outubro de 2001 —
Fundação Educativa e Cultural de Virginópolis, na ci dade de Virginópolis – MG;
4- Portaria nº 586, de 10 de outubro de 2001 —
Fundação Universidade de Passo Fundo, na cidade
de Carazinho – RS;
5 – Portaria nº 587, de 10 de outubro de 2001 –
Fundação Universidade de Passo Fundo, na cidade
de Passo Fundo – RS;
6- Portaria nº 588, de 10 de outubro de 2001 –
Fundação Universidade de Passo Fundo, na cidade
de Palmeira das Missões – RS;
7 – Portaria nº 742, de 6 de dezembro de 2001 –
Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo –
FUMCULT, na cidade de Congonhas – MG;
8 – Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2002 –
Fundação Quilombo, na cidade de Penedo – AL;
9 – Portaria nº 130, de 5 de fevereiro de 2002 –
Fundação Quilombo, na cidade de Palmeira dos Índios – AL;
l0 – Portaria nº 132, de 5 de fevereiro de 2002 –
Fundação Rádio FM Educadora Itaguary Nossa Se nhora da Conceição, na cidade de Muaná – PA;
11 – Portaria nº 186, de 19 de fevereiro de 2002
— Fundação Cidades Históricas, na cidade de Paraí ba do Sul – RJ;
12– Portaria nº 188, de 19 de fevereiro de 2002
– Fundação Quilombo, na cidade de União dos Pal mares – AL;
13 – Portaria nº 248, de 5 de março de 2002 –
Fundação Claret, na cidade de Batatais – SP;
14 – Portaria nº 249, de 5 de março de 2002 –
Fundação Cultura] e Educativa Serro Anil, na cidade
de Itabira – MG;
15 – Portaria nº 250, de 5 de março de 2002 –
Fundação Universo, na cidade de Aparecida de Goiâ nia – GO;
16 – Portaria nº 414, de 20 de março de 2002 –
Fundação Cândido Garcia, na cidade de Umuarama
– PR e
17 – Portaria nº 415, de 20 de março de 2002 –
Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva, na cidade de Belém – PA.
Bra sí lia, 11 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Cardoso.
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MC 240 EM
Brasília, 8 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53710.000762/2001, de interesse da Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo — FUMCULT, objeto
de permissão para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Congonhas, Estado
de Minas Gerais.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De creto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re dação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 742, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53710.000762/2001, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo –FUMCULT, para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PARECER Nº 250/2001
Referência: Processo nº 53710.000762/01
Interessada: Fundação Municipal de Cultura, Lazer
e Turismo – FUMCULT
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão
Ementa: Independe de edital a outorga para serviço
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
– Atendimento das exigências estabeleci das no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e
na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo – FUMCULT, com sede na cidade de Congonhas,
Estado de Minas Gerais, requer lhe seja outorgada
permissão para executar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva mente educativos, naquela cidade, mediante a utiliza ção do canal 249 E, previsto no Plano Básico de Dis tribuição de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de fundação, sem fins lucrativos, com
autonomia administrativa e financeira, tendo como um
de seus objetivos promover, mediante concessão ou
permissão, programas informativos, culturais e recreativos por televisão, rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresen tou toda a documentação pertinente.
4. A escritura pública com o estatuto social da
entidade encontra-se devidamente matriculada no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Livro “A – 4” , sob
o nº 1.427, em 16 de agosto de 2001, na cidade de
Congonhas, Minas Gerais, atendendo a todos os re quisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na le gislação específica de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Administrativo e Financeiro
está ocupado pela Sra. Patrícia Fernandes Monteiro,
cabendo-lhe a representação ativa e passiva da Fun dação, nos atos de sua administração.
6. Estão previstos também os cargos de Diretor
Cultural, ocupado pelo Sr. Frank Marley Vieira de
Castro e de Diretor de Lazer e Turismo, ocupado pelo
Sr. Wanderley Campos Leite.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autori zação para executar serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens está admitida na Constituição
Federal (art. 21, inciso XII, alínea a).
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223, que
atribui ao Poder Executivo competência para outorgar
concessão, permissão e autorização para o referido servi-
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ço, ao tempo em que condiciona a eficácia do correspondente ato à deliberação do Congresso Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13. .................................................
(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos.”
10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A en tidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declarações firmadas por eles e juntadas às fls.
53, 73 e 82 dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dis põe a Constituição Federal (art. 223, § 1º).
É o parecer sub-censura.
Brasília, 23 de novembro de 2001. – Fernando
Sampaio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 23 de novembro de 2001. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 23 de novembro de 2001. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 23 de novembro de 2001. – Antonio
Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão, Interino.
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(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 194, DE 2003
(Nº 2.261/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
à Fundaçao “José Bonifácio Lafayette de
Andrada” para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Barbacena, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 8 de março de 2002, que outorga con cessão à Fundação “José Bonifácio Lafayette de
Andrada” para executar, por quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci dade de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 178, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 8 de março de 2002, que “Outorga conces são às entidades que menciona, para executar servi ço de radíodifusão, com fins exclusivamente educati vos, e dá outras providências”. As entidades mencio nadas são as seguintes:
1 – Fundação Dom Bosco de Comunicação de
Ponte Nova, cidade de Ponte Nova – MG;
2 – Fundação “José Bonifácio Lafayette de
Andrada”, na cidade de Barbacena – MG;
3 – Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, na cidade de Tubarão – SC; e
4 – Fundação Educativa e Cultural de Araras, na
cidade de Araras – SP.
Brasília, 21 de março de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC 135 EM
Brasília, 7 de fevereiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
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com fins exclusivamente educativos, nas localidades
e Unidades da Federação indicadas:
• Fundação Dom Bosco de Comunicação de
Ponte Nova, cidade de Ponte Nova, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 53710.000908/01);
• Fundação “José Bonifácio Lafayette de Andrada”, na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 53710.000428/00);
• Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina (Processo nº 53740.002320/99);
• Fundação Educativa e Cultural de Araras, na
cidade de Araras, Estado de São Paulo (Processo nº
53000.004316/01).
2. De acordo com o artigo 14, § 2º, do Decreto-Lei
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1º do artigo 13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, em 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 os pedidos se encontram devidamente instruídos, de acordo com legislação aplicável, demonstrando possuírem as entidades
as qualificações exigidas para a execução de serviço.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado dos processos cor respondentes.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 8 DE MARÇO DE 2002
Outorga concessão às entidades
que menciona para executar serviço de
radiodifusão, com fins exclusivamente
educativos, e dá outras providências:
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 8º, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2º, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § lº do art. 13 do Regulamento de Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963, decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos:
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I – Fundação Dom Bosco de Comunicação de
Ponte Nova, na cidade de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais (Processo nº 5371 0.000908/01);
II – Fundação “José Bonifácio Lafayette de
Andrada”, na cidade de Barbacena, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 53710.000428/00);
III – Fundação Universidade do Sul de Santa
Catarina – UNISUL, na cidade de Tubarão, Estado de
Santa Catarina (Processo nº 53740.002320/99);
IV – Fundação Educativa e Cultural de Araras,
na cidade de Araras, Estado de São Paulo (Processo
nº 53000.004316/01 ).
Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Os contratos decorrentes destas conces sões deverão ser assinadas dentro de sessenta dias,
a contar da, data da publicação da deliberação de que
trata o art. 22, sob pena de tomarem-se nulos, de ple no direito, os atos de outorga.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 8 de março de 2002; 181º da Indepen dência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
PARECER Nº 241 /2001
Referência: Processo nº 53710.000428/00
Interessada: Fundação José Bonifácio Lafayette de
Andrada
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Inde pende de edital a outorga para
ser vi ço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.
– Atendimento das exigências estabeleci das no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e
na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
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quela cidade, mediante a utilização do canal 10 E,
previsto no Piano Básico de Distribuição de Canais do
referido serviço.
2. Trata-se de Fundação de direito privado, sem
fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, tendo como principal objetivo promover, mediante concessão ou permissão, programas informativos, educativos, culturais e recreativos
por televisão, rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresentou toda a documentação pertinente.
4. A escritura pública com o estatuto social da
entidade encontra-se devidamente matriculada no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Livro “A – 3”, nº
1.179, em 16 de novembro de 1987, na cidade de
Barbacena, Minas Gerais, atendendo a todos os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na le gislação específica de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente, cujo mandato
tem duração de seis anos, conforme ar tigo 18, § 1º,
do Estatuto da Fundação, está ocupado pela Sra.
Cleyde Maria Rocha Marks, cabendo a ela a representação ativa e passiva da Fundação, nos atos de
sua administração.
II – Do Mérito
6. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar radiodifusão sonora e de sons e
imagens está admitida na Constituição Federal (art.
21, inciso XII, alínea a).
7. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
correspondente ato à deliberação do Congresso Na cional.
8. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU, de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

I – Os Fatos
A Fundação José Bonifácio de Lafayette Andra da, com sede na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais, requer lhe seja outorgada concessão
para executar o serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na -

“Art. 13. .................................................
(...)
§ 1º É dispensável a licitação para ou torga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos”
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9. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem, A en tidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publi cada no DOU de 19 de abril de 1999.
10. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quanto à Diretora Presidente,
conforme declaração firmada por ela e juntada à fl. 54
dos presentes autos.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº195, DE 2003
(Nº 2.300/2002, na Câmara dos Deputados)

III – Conclusão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 489, de 26 de março de 2002, que outorga
permissão à Fundação Stênio Congro para executar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminha dos ao Diretor do Departamento de Outorga de Servi ços de Radiodifusão para prosseguimento.
O ato de outorga dar-se-á por decreto presiden cial, em razão de se tratar do serviço de radiodifusão
de sons e imagens, conforme dispõe a legislação es pecífica.
Posteriormente à decisão da outorga, o proces so deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado, conforme dis põe a Constituição Federal (art. 223, § 1º).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 19 de novembro de 2001. – Fernando
Sampaio Neto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Dire tor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 19 de novembro de 2001. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
Á Consideração do Sr. Secretário de
Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 19 de novembro de 2001. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Con sultoria Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 19 de novembro de 2001. – Antonio
Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão
Interino.
(À Comissão de Educação – Decisão
terminativa.)

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Stênio Congro para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul.

MENSAGEM Nº 353, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49. inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para exe cutar, pelo prazo de dez anos,sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência
modulada conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 413, de 20 de março de 2002 –
Fundação Cultural de Campos, na cidade de Campos
dos Goytacazes – RJ;
2 – Portaria nº 419, de 20 de março de 2002 –
Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia, na cidade de Patos – PB;
3 – Portaria nº 420, de 20 de março de 2002 –
Fundação Educativa e Cultural Monsenhor Castro, na
cidade de Candeias – MG;
4 – Portaria nº 481, de 26 de março de 2002 –
Fundação Vila Rica de Rádio e Televisão Educativa,
na cidade de Cambuquira – MG;
5 – Portaria nº 482, de 26 de março de 2002 –
Fundação Cultural Educativa Água Viva, na cidade de
Divinópolis – MG;
6 – Portaria nº 486, de 26 de março de 2002 –
Fundação Nagib Haickel, na cidade de Codó – MA;
7 – Portaria nº 487, de 26 de março de 2002 –
Fundação Educativa Nova Era, na cidade de Boa
Esperança – MG;
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8 – Portaria nº 489, de 26 de março de 2002 –
Fundação Stênio Congro, na cidade de Três Lagoas –
MS;
9 – Portaria nº 491, de 26 de março de 2002 –
Fundação Nagib Haickel, na cidade de Caxias – MA;
10 – Portaria nº 492, de 26 de março de 2002 –
Fundação Nagib Haickel, na cidade de Imperatriz –
MA;
11 – Portaria nº 494, de 26 de março de 2002 –
Fundação Cultural Monte Sião, na cidade de Jacareí
– SP; e
12 – Portaria nº 495, de 26 de março de 2002 –
Fundação Calmerinda Lanzillotti, na cidade de Brasí lia (Ceilândia) – DF.
Brasília, 8 de maio de 2002. – Fernando Henrique
Cardoso.
MC Nº 543 EM
Brasília, 10 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53000.004227/2001, de interesse da Fundação Stê nio Congro, objeto de permissão para executar servi ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamen to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De creto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re dação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu sa portaria.
Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição, o ato de outorga, somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 489, DE 26 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, §1º, do Regulamento dos Serviços de Radio difusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
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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
53000.004227/2001, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Stênio
Congro para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger – se – á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicação as leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER Nº 120 / 2002
Referência:

Processo nº 53000.004277/01

Interessada:

Fundação Stênio Congro

Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – lndepende de edital a outorga para serviço
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
– Atendimento das exigências estabelecidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Stênio Congro, com sede na cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, requer lhe seja outorgada permissão para executar o
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, naquela cidade, mediante a utilização do canal 293 E, previsto
no Plano Básico de Distribuição de Canais do referido
serviço.
2. Trata-se de fundação de direito privado, sem
fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, cujo objetivo principal é promover,
mediante concessão ou permissão, programas informativos, culturais e recreativos pela televisão, rádio e
outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresentou toda a documentação pertinente.

Abril de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

4. A escritura pública com o estatuto social da entidade encontra-se devidamente matriculada no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, Livro “A – 9 “sob o nº
96/2000, aos 25 dias do mês de setembro de 2000, na
cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, atendendo
a todos os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na legislação específica de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente, com mandato
de três anos, de acordo 16 do Estatuto entidade, está
ocupado pelo Sr. Rosário Congro Neto, cabendo a ele
representação ativa e passiva da Fundação, nos atos
de sua administração.
6. Estão previstos também, os cargos de Diretor
Vice-Presidente, representado pela Srª. Julietta Sal lun Congro e de Diretor Administrativo e Financeiro,
ocupado pela Srª. Camila da Silva Neves Congro.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autori zação para executar serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens está admitida na Constituição
Federal (art. 21, inciso XII, alínea “a”).
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para ou torgar concessão, permissão e autorização para o re ferido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifu são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispen sa a publica ção de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13
(...)
§ 1º – É dispensável a licitação para ou torga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos”.
10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A en tidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
lnterministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publi cada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declaração firmada por eles, juntada à fl. 51 dos pre sentes autos.
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III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dis põe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília,18 de março de 2002. – Fernando
Sampaio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Bra sí lia, 18 de março de 2002. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de Ou torga.
À Consideração do Sr. Secretário de
Serviços de Radiodifusão.
Brasília,18 de março de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Con sultoria Jurídica, para prosseguimento.
Brasília,18 de março de 2002. – Antonio Carlos
Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 196, DE 2003
(Nº 2.303/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural Campos de Minas
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de São João Del Rey, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 488, de 26 de março de 2002, que outorga
permissão à Fundação Cultural Campos de Minas
para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de São João Del Rey, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

07432
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MENSAGEM Nº 442, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para exe cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi vidade, com fins exclusivamente educativos, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 416, de 20 de março de 2002 –
Fundação Educacional Cultural e Artística Imacula da, na cidade de Carandaí – MG;
2 – Portaria nº 488, de 26 de março de 2002 –
Fundação Cultural Campos de Minas, na cidade de
São João Del Rey – MG;
3 – Portaria nº 521, de 2 de abril de 2002 – Fundação Rodrigo Saliba Lessa Ribeiro, na cidade de
Curvelo – MG;
4 – Portaria nº 522, de 2 de abril de 2002 – Fundação Rádio e Televisão Educativa do Alto Paranaíba
– FUNALTOPAR, na cidade de Presidente Olegário –
MG; e
5 – Portaria nº 608, de 25 de abril de 2002 –
Fundação Educacional e Cultural de Praia Grande, na
cidade de Praia Grande – SP.
Bra sí lia, 4 de junho de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Cardoso.
MC 00640 EM
Brasília, 29 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53710.001 128/2000, de interesse da Fundação Cultural Campos de Minas, objeto de permissão para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de
São João Del Rey, Estado de Minas Gerais.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamen to dos Serviços de Radiodifusão. aprovado pelo De creto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963. com a re dação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído de acordo com a legislação
aplicável demonstrando possuir a entidade as qualifi cações exigidas para a execução do serviço, o que

Abril de 2003

me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente. – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 488, DE 26 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de estado das comunicações, no uso de
suas atribuições. considerando o disposto no art. 13, § 1º,
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de
24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 53710.001128/2000. resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Cultural
Campos de Minas para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de São João Del
Rey, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER Nº 608/2000
Referência: Processo nº 53710.001128/00
Interessada: Fundação Cultural Campos de Minas
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão –
FME.
Ementa: Independe de edital a outorga para serviço
de radiodifusão com finalidade exclusivamente edu cativa.
– Regulamento dos Serviços de Radiodifusão aprovado pelo o Decreto nº 52.795, de 31-10-63
alterado pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro
de 1996. Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Inexistência de impedimento legal para
atendimento do pedido na forma requerida. Pelo de ferimento.
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I – Os Fatos
O processo em referência, originário da Delega cia deste Ministério no Estado de Minas Gerais –
DMC-MG, trata de pedido formulado pela Fundação
Cultural Campos de Minas, inscrita no Cadastro Naci onal de Pessoas Jurídicas – CNPJ – sob o
nº04.064650/0001-51, com sede na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, requerendo lhe
seja outorgada permissão para executar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com finalidade exclusivamente educativa, na localidade de
São João Del Rei, no mesmo Estado, mediante a utili zação do canal 290 E, Classe C, previsto no Plano
Básico de Distribuição de Canais do referido serviço.
2. Nos termos do seu Estatuto, a Fundação Cul tural Campos de Minas, é uma entidade jurídica de direito privado, com finalidade educacional e cultural,
sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, admi nistrativa e financeira, tendo como órgãos de Admi nistração Superior 1) – Conselho de Curadores, 2) –
Conselho Diretor e 3) –Conselho de Programação,
cujo objetivo principal é promover, mediante conces são, permissão, ou autorização, programas informati vos, culturais, recreativos e esportivos, por meio do
rádio, televisão e outros meios de comunicação.
3. Cientes das especificidades da mídia cultural
que não se orienta pelos mesmos critérios de audiên cia das emissoras de rádio e televisão comerciais e,
por isso, se torna pouco atrativa ao capital econômi co, a Fundação Campos de Minas, um grupo composto por profissionais da cultura e educação e por indiví duos sensíveis à necessidade do resgate e preserva ção de nossa identidade cultural, conceberam a criação da entidade com o único objetivo de oferecer à
sociedade mineira informação de interesse público
promovendo o aprimoramento educativo e cultural
dos ouvintes.
4. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresen tou a documentação pertinente, a qual recebeu pare cer favorável do Setor Jurídico do Ministério das Co municações no Estado de Minas Gerais (fl.44).
5. Os estatutos da entidade, devidamente regis trados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, lavra do nos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro, do
ano de 2000, na Comarca e Município de Belo Hori zonte, Registrado e Averbado sob nº 105.639, anotado sob o nº 2, à margem do registro do Livro A, na
mesma data, complementado nos termos das modifi cações propostas na Ata de Reunião anexada ao processo. Averbada no mesmo Registro Civil sob o nº 2,
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de 25 de setembro de 2000, preenchem os requisitos
do Código Civil Brasileiro e se encontram de acordo
com a legislação específica de radiodifusão.
6. De acordo com seus Atos Constitutivos e con forme Ata de Reunião da Assembléia Geral lavrada em
22 de setembro, de 2000, averbada no dia 25 subseqüente, o Conselho Diretor quem compete administrar a
Fundação, eleito pelo Conselho de Curadores, com
mandato de 3 (três) anos, ou seja, até (25) vinte cinco
de setembro, de 2003, está assim constituído:
CONSELHO DIRETOR
CARGOS NOMES
Diretor Presidente JOSE GERALDO DANGELO
Diretor Vice-Presidente EUCLIDES GARCIA DE
LIMA FILHO
Diretor Administrativo-Financeiro NEWMAN LUIZ
TORGA DA SILVA
7. A representação judicial e extra-judicial da
Fundação Cultural Campos de Minas é competência
do Diretor Presidente.
8. Os Estatutos apresentados preenchem os requisitos necessários e legais para a execução do serviço, evidenciando que o objetivo básico a ser alcançado é a irradiação sistemática de programação cultural e educativa, tendo também como finalidade precípua, a execução e exploração dos Serviços de Ra diodifusão lhes forem autorizados, concedidos ou
permitidos, já que constituem em laboratórios para os
cursos ministrados pelas universidades, ONG, sindicatos e outras entidades, no escopo dos convênios a
serem firmados.
II – Do Mérito
9. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens está admitida na Constituição Federal (alínea a, inciso XII, do art. 21)
10. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
11. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

07434
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“Art. 13. .................................................
§ 1º É dispensável a licitação para ou torga para execução de serviços de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.”
12. Por sua vez, determina o artigo 7º do Re gulamento de Serviços de Radiodifusão:
“Art. 7º São competentes para execu ção de serviços de radiodifusão:
a) a União;
b) os estados e territórios;
c) os municípios;
d) as universidades;
e) as sociedades nacionais por ações
nominativas ou cotas de responsabilidade limitada, desde que ambas, ações ou cotas,
sejam subscritas exclusivamente por brasileiros;
f) as fundações.
13. A documentação instrutória que informa o
pedido relativa à entidade está em ordem, ressaltan do-se que, em face do disposto no artigo 21 da Lei
nº 9.637, de 15 de maio de 1998, por meio da qual
foi extinta a Fundação Roquete Pinto, a entidade en caminhou a declaração prevista na Portaria Intermi nisterial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no
DOU de 19 de abril de 1999 (fl. 3)
14. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, em relação aos diretores, conforme declaração firmada pelos mesmos, juntadas às
fls 7, 8, 9 e 10 dos presentes autos.
III – Conclusão
Da análise dos textos legais acima transcritos,
podemos concluir: as fundações são competentes
para a execução dos serviços de radiodifusão e estão
alinhadas entre as que terão preferência para execu ção de serviços de radiodifusão, parágrafo único do
citado artigo 7º do RSR.
Assim, estando o processo devidamente instruí do, em conformidade com os dispositivos legais que
regem os serviços de radiodifusão educativos, con cluo pelo deferimento do pedido, sugerindo que os
autos sejam encaminhados ao Diretor do Departa mento de Outorga de Serviço de Radiodifusão para
prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o proces so deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
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onde o ato de outorga será apreciado conforme dis põe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”
Brasília, 27 de outubro de 2000. – Maria Antonieta
de Alvarenga Grossi, Advogada-OAB/DF – 5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor
do de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 27 de outubro de 2000. – Napoleão
Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorgas.
À consideração do Sr. Secretário de
Serviços de Radiodifusão.
Brasília,3 de outubro de 2000. – Antonio Carlos
Tardeli, Diretor do Departamento de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Con sultoria Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 30 de outubro de 2000. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 197, DE 2003
(Nº 2.506/2002, Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Vingt Rosado para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 5 de agosto de 2002, que outorga con cessão à Fundação Vingt Rosado para executar, por
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Mossoró, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 708, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do ali. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, Interino, o ato constante do De creto de 5 de agosto de 2002, que “Outorga conces-

Abril de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

são às entidades que menciona, para executar servi ço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu sivamente educativos, e dá outras providências”. As
entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Fundação Vingt Rosado, na cidade de Mos soró-RN;
2 – Fundação Regional Integrada, na cidade de
Santiago-RS; e
3 – Fundação Antonio Barbara, na cidade de Cianorte-PR.
Bra sí lia, 8 de agosto de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Cardoso.
MC Nº 1016 EM
Brasília, 26 de julho de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica.
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, nas localidades,
e Unidades da Federação indicadas:
Fundação Vingt Rosado, na cidade de Mossoró.
Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº
53000.002127/02).
Fundação Regional Integrada, na cidade de
Santiago, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53000.003518/01):
Fundação Antônio Barbara, na cidade de Cianor te, Estado do Paraná (Processo nº 53000.000377/99);
2. De acordo com o artigo 14, § 2º, do Decreto-Lei
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1º do artigo 13 do Regulamento de 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 os pedidos se encon tram devidamente instruídos. de acordo com a legisla ção aplicável, demonstrando possuirem as entidades
as qualificações exigidas para a execução do serviço.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somen te produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, para onde solícito seja encaminha do o referido ato, acompanhado dos processos cor respondentes.
Respeitosamente, – Maurício de Almeida
Abreu, Ministro de Estado das Comunicações Interino.
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DECRETO DE 5 DE AGOSTO DE 2002
Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens. com
fins exclusivamente educativos, e dá ou tras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84. inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2º do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963.
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos:
1 – Fundação Vingt Rosado, na cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº
53000.002127/02);
II – Fundação Regional Integrada, na cidade de
Santiago, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53000.003518/01);
III – Fundação Antonio Barbara, na cidade de
Cianorte, Estado do Paraná (Processo nº
53000.000377/99)
Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data da publicação da deliberação de que
trata o art. 2º sob pena de tornarem-se nulos, de pleno
direito, os atos de outorga..
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 5 de agosto de 2002 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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PARECER Nº 206/2002
Referência: Processo nº 53000.002127/02
Interessada: Fundação Vingt Rosado
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão
Ementa: – Independe de edital a outorga para serviço
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
– Atendimento das exigências estabeleci das no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Vingt Rosado, com sede na cidade
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, requer
lhe seja outorgada concessão para executar o serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi vamente educativos, naquela cidade, mediante a utili zação do canal 7+E, previsto no Plano Básico de Dis tribuição de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de fundação de direito privado, sem
fins lucrativos, com autonomia patrimonial, adminis trativa e financeira, cujo objetivo principal é promover,
mediante concessão ou permissão, programas infor mativos, culturais e recreativos pela televisão, rádio e
outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela radiodifusão, a entidade apresentou toda a docu mentação pertinente.
4. A escritura pública com o estatuto social da
entidade encontra-se devidamente matriculada no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na cidade de
Mossoró, Rio Grande do Norte, atendendo a todos os
requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na le gislação específica de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente, está ocupado
pelo Sr. Francisco de Andrade Silva Filho, cabendo a
ele a representação ativa e passiva da Fundação, nos
atos de sua administração.
6. Estão previstos também, os cargos de Diretor
Vice-Presidente, ocupado pela Sra. Maria José Costa
Almeida e de Diretor Tesoureiro, ocupado pelo Sr. Valnei Moreira da Costa.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autori zação para executar serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens está admitida na Constituição
Federal (art. 21, inciso XII, alínea a).
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para ou torgar concessão, permissão e autorização para o re -
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ferido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13 ..................................................
(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos”.
10. A documentação instrutória concernente à
entidade e aos seus diretores está em ordem. A en tidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declarações firmadas por eles e juntadas às fls. 4, 47,
56 e 67, dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão para prosseguimento.
O ato de outorga dar-se-á por decreto presidencial, em razão de se tratar do serviço de radiodifusão
de sons e imagens, conforme dispõe a legislação específica.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dis põe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
Bra sí lia, 18 de julho de 2002. – Fer nan do
Sam pa io Net to, Asses sor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Bra sí lia, 18 de Julho de 2002. – Na po leão
Valadares, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.
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À Consideração do Sr. Secretário de
Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 18 de julho de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Con sultoria Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 19 de julho de 2002. – Antonio Carlos
Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 198, DE 2003
(Nº 2.164/2002,na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Bom Sucesso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Centralina, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 308, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Rádio Bom Sucesso Ltda., para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida de de Centralina, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 272, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49. inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivo, do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para ex plorar, pelo prazo de dez anos sem direito de exclusi vidade, serviços de radiodifusão sonora, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 277, de 19 de março de 2002 –
Sistema Maia de Comunicação Ltda., na cidade de
Itapagipe-MG;
2 – Pottaria nº 254, de 19 de março de 2002 –
Ibiapina Radiodifusão Ltda., na cidade de Aral Morei ra-MS;
3 – Portaria nº 308, de 19 de março de 2002 –
Rádio Bom Sucesso Ltda., na cidade de Centrali na-MG
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4 – Portaria nº 313, de 19 de março de 2002 –
Sistema Maia de Comunicação Ltda., na cidade de
Itapegipe-MG;
5 – Portaria nº 314, de 19 de março de 2002 –
Sociedade de Comunicação Azaléia Ltda., na cidade
de Bocaiúva-MG;
6 – Portaria nº 321, de 19 de março de
2002-RADIO FM Camocim Ltda., na cidade de Camocim de São Félix-PE;
7 – Portaria nº 322, de 19 de março de 2002 –
Magui-Comunicação e Marketing Ltda.., na cidade de
Belo Oriente-MG;
8 – Portaria nº 323, de 19 de março de 2002 –
Rádio São Judas Tadeu FM Ltda, na cidade de Coqueiral-MG
9 – Portaria nº 324, de 19 de março de 2002 –
Rádio Mirai FM Stéreo Ltda, na Cidade de Mirai-MG;e
10– Portaria nº 326, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM Beira Rio Ltda, na cidade de Morada
Nova-CE.
Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car doso.
MC Nº 368 EM
Brasília, 27 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e re gulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se
a
publicação
da
Concorrência
nº
012/98-SSR/MC, com vistas á implantação de uma es tação de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Centralina, Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pois outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Bom
Sucesso Ltda., obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja o referido ato. – Pimenta
da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 308, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53710.000274/98, Con corrência nº 012/98-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Bom Suces so Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada, na cidade de Centrali na, Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.

Abril de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 12 07439

07440

Sábado 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2003

Abril de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 12 07441

07442

Sábado 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2003

Abril de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 12 07443

07444

Sábado 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2003

Abril de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 12 07445

07446

Sábado 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 199, DE 2003
(Nº 2.166/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio São Judas Tadeu FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 323, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Rádio São Judas Tadeu FM Ltda. para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu lada na cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 272, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para ex plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi vidade, serviços de radiodifusão sonora, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 277, de 19 de março de 2002 –
Sistema Maia de Comunicação Ltda., na cidade de
Itapagipe – MG;
2 – Portaria nº 284, de 19 de março de 2002 –
Ibiapina Radiodifusão Ltda., na cidade de Aral Morei ra – MS;
3 – Portaria nº 308, de 19 de março de 2002 – Rádio Bom Sucesso ltda., na cidade de Centralina – MG;
4 – Portaria nº 313, de 19 de março de 2002 –
Sistema Maia de Comunicação Ltda., na cidade de
Itapagipe – MG;
5 – Portaria nº 314, de 19 de março de 2002 –
Sociedade de Comunicação Azaléia Ltda., na cidade
de Bocaiúva – MG;
6 – Portaria nº 321, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM Camocim Ltda., na cidade de Camocim de
São Félix – PE;
7 – Portaria nº 322, de 19 de março de 2002 –
Magui – Comunicação e Marketing Ltda., na cidade
de Belo Oriente – MG;
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8 – Portaria nº 323, de 19 de março de 2002 –
Rádio São Judas Tadeu FM Ltda., na cidade de Co queiral – MG;
9 – Portaria nº 324, de 19 de março de 2002 – Rádio Miraí FM Stéreo Ltda., na cidade de Mirai – MG; e
10 – Portada nº 326, de 19 de março de 2002 – Rádio FM Beira Rio Ltda., na cidade de Morada Nova – CE.
Bra sí lia, 26 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car doso.
MC Nº 366 EM
Brasí1ia, 27 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e re gulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se
a
publicação
da
Concorrência
nº
12/98-SSRIMC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Na cional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de
1997, alterada pela Porta ria nº 795, de 17 de de zembro de 1997, depois de analisar a do cumenta ção de habilitação e as propostas técni ca e de pre ço pela outorga das entidades proponentes, com
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e da legislação es pecifica de radiodifusão,
concluiu que a Rádio São Judas Tadeu FM Ltda.,
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da
mesma Comissão, que homologuei, havendo por
bem outorgar a permissão, na forma da Portaria in clusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 323, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53710.000273/98, Concorrência nº 12/98-SSR/MC. resolve:
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Art. 1º Outor gar per mis são á Rádio São Ju das Ta deu FM Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem di re i to de exclusividade, ser vi ço de
radiodifusão so nora em fre qüên cia mode la da, na
cidade de Co queiral, Estado de Minas Ge rais.
Parágrafo úni co. A permis são ora outorgada
reger-se-á pelo Có digo Brasi le i ro de Telecomuni cações, leis subseqüentes, regu la men tos e obri ga ções assu mi das pela ou tor ga da em suas pro postas.

Sábado 12 07447

Art. 2º Este aro somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O Contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROTESTO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 200, DE 2003
(Nº 2.167/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio FM Beira Rio LTDA, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Morada
Nova, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 326, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Rádio FM Beira Rio Ltda, para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida de de Morada Nova, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação. – João Paulo Cunha, Presi dente.
MENSAGEM Nº 272, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para ex plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi vidade, serviços de radiodifusão sonora, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 277, de 19 de março de 2002 –
Sistema Maia de Comunicação Ltda, na cidade de ltapagipe – MG;
2 – Portaria nº 284, de 19 de março de 2002 –
Ibiapina Radiodifusão Ltda, na cidade de Aral Moreira
– MS;
3 – Portaria nº 308, de 19 de março de 2002 –
Rádio Bom Sucesso Ltda, na cidade de Centralina –
MG;
4 – Portaria nº 313, de 19 de março de 2002 –
Sistema Maia de Comunicação Ltda., na cidade de
ltapagipe – MG;
5 – Portaria nº 314, de 19 de março de 2002 –
Sociedade de Comunicação Azaléia Ltda. na cidade
de Bocaiúva – MG;
6 – Portaria nº 321, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM Camocim Ltda., na cidade de Camocim de
São Fênix – PE;
7 – Portaria nº 322, de 19 de março de 2002 –
Magui – Comunicação e Marketting Ltda., na cidade
de Belo Oriente – MG;
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8 – Portaria nº 323, de 19 de março de 2002 –
Rádio São Judas Tadeu FM Ltda,na cidade de Coqueiral – MG;
9 – Portaria nº 324, de 19 de março de 2002 –
Rádio Miraí FM Stéreo Ltda., na cidade de Miraí –
MG; e
10 – Portaria nº 326, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM Beira Rio Ltda., na cidade de Morada Nova
– CE.
Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car doso.
MC Nº 372 EM
Brasília, 27 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 125/97-SSR/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Morada
Nova, Estado do Ceará.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio FM Beira Rio Ltda, obteve a maior pontuação do valor pon derado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme
ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo
por bem outorgar a permissão, na forma da Portaria
inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 326, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995 e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53650.000614/98, Concorrência nº 125/97 – SSR/MC, resolve:
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Art. 1º Outorgar permissão á Rádio FM Beira
Rio Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada, na cidade de Morada
Nova, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada re ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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(À Comissão de Educação – decisão terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 201, DE 2003
(Nº 2.180/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio e Televisão do Piauí Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Campo Maior, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 287, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Rádio e Televisão do Piauí Ltda., para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu lada na cidade de Campo Maior, Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 283, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 283, de 19 de março de 2002 –
Rádio Marco Zero Ltda., na cidade de Macapá – AP;
2 – Portaria nº 287, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade de Campo
Maior – PI;
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3 – Portaria nº 295, de 19 de março de 2002 –
Rádio Freqüência Divinense Ltda., na cidade de Divi no – MG;
4 – Portaria nº 298, de 19 de março de 2002 –
Associação da Comunidade Baependiana de Servi ços e Comunicações Ltda., na cidade de Cruzília –
MG;
5 – Portaria nº 299, de 19 de março de 2002 –
Acrópole Sistema de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Rio Casca – MG;
6 – Portaria nº 327, de 19 de março de 2002 –
Rádio Nova Cidade FM Ltda., na cidade de Cupara que – MG;
7 – Portaria nº 328, de 19 de março de 2002 –
Rádio Fortaleza FM Bauru Ltda., na cidade de Lima
Campos – MA;
8 – Portaria nº 330, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão Libertas Ltda., na cidade de Elói
Mendes – MG;
9 – Portaria nº 333, de 19 de março de 2002 –
Central de Telecomunicações Ltda., na cidade de Co rinto – MG;
10 – Portaria nº 334, de 19 de março de 2002 –
Sistema Santamariense de Comunicações Ltda. –
ME, na cidade de Santa Maria de Itabira – MG;
11 – Portaria nº 337, de 19 de março de 2002 –
Canabarra Comunicações Ltda., na cidade de Des calvado – SP;
12 – Portaria nº 338, de 19 de março de 2002 –
Radiodifusão Oeste Paulista Ltda., na cidade de Dra cena – SP; e
13 – Portaria nº 379, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade de Oeiras
– PI.
Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Cardoso.
MC Nº 383 EM
Brasília, 27 de março de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determi nou-se a publicação da Concorrência nº
147/97-SSR/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modu lada, na cidade de Campo Maior, Estado do Piauí.
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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, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio e Televisão do Piauí Ltda. obteve a maior pontuação do va lor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital,
tornando-se assim a vencedora da Concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 287, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53760.000073/98, Concorrência nº 147/97-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio e Televisão
do Piauí Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Cam po Maior, Estado do Piauí.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 202, DE 2003
(Nº 2.181/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Fortaleza FM Bauru LTDA., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Lima Campos, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 328, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão a à Rádio Fortaleza FM Bauru Ltda, para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu lada na cidade de Lima Campos, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 283, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto ã apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para ex plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi vidade serviços de radiodifusão sonora em freqüên cia modulada, conforme os seguintes atos e entida des:
1 – Portaria nº 283, de 19 de março de 2002 –
Rádio Marco Zero Ltda., na cidade de Macapá – AP;
2 – Portaria nº 287, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade de Campo
Maior – PI;
3 – Portaria nº 295, de 19 de março de 2002-Rádio Freqüência Divinense Ltda., na cidade de Divino –
MG;
4 – Portaria nº 298, de 19 de março de 2002 –
Associação da Comunidade Baependiana de Serviços
e Comunicações Ltda., na cidade de Cruzília – MG;
5 – Portaria nº 299, de 19 de março de 2002 –
Acrópole Sistema de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Rio Casca – MG;
6 – Portaria nº 327, de 19 de março de 2002 –
Rádio Nova Cidade FM Ltda., na cidade de Cupara que – MG;
7 – Portaria nº 328, de 19 de março de 2002 –
Rádio Fortaleza FM Bauru Ltda., na cidade de Lima
Campos – MA;
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8– Portaria nº 330, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão Libertas Ltda., na cidade de Elói
Mendes – MG;
9 – Portaria nº 333, de 19 de março de 2002 –
Central de Telecomunicações Ltda., na cidade de Corinto – MG;
10 – Portaria nº 334, de 19 de março de 2002 –
Sistema Santamariense de Comunicações Ltda. –
ME. na cidade de Santa Maria de Itabira – MG;
11 – Portaria nº 337, de 19 de março de 2002 –
Canabarra Comunicações Ltda., na cidade de Descalvado – SP;
12 – Portaria nº 338, de 19 de março de 2002 –
Radiodifusão Oeste Paulista Ltda., na cidade de Dracena – SP; e
13 – Portaria nº 379, de 19 de março de 2002 –
Rádio e Televisão do Piauí Ltda., na cidade de Oeiras –
PI.
Bra sí 1ia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car doso.
MC Nº 373 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº
133/97-SSR/MC, com vistas á implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Lima Campos, Estado do Maranhão.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Fortaleza FM Bauru Ltda., obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital,
tornando-se assim a vencedora da Concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTAR1A Nº 328, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53680.000095/98, Con corrência nº 133/97-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Fortaleza
FM Bauru Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Lima Campos, Estado do Maranhão.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias. a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 203, DE 2003
(Nº 2.194/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga conces são à Rádio Bom Jesus Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Camocim, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o de creto s/nº, de 3 de abril de 2002, que outorga conces são à Rádio Bom Jesus Ltda. para explorar, por dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora em onda média na cidade de Camocim,
Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 294, DE 2002
Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, sub meto à apreciação de V. Exas., acompanhado de ex posição de motivos do Sr. Ministro de Estado das Co municações, o ato constante do decreto de 3 de abril
de 2002, que “outorga concessão às entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e
dá outras providências”. As entidades mencionadas
são as seguintes;
1 – Rádio Nordeste Ltda., na cidade de Picos-PI
(onda média);
2 – Rádio Difusora Torre Forte Ltda., na cidade
de Buritama-SP (onda média);
3 – Sistema Athenas Paulista de Radiodifusão
Ltda., na cidade de Jaboticabal-SP (onda média);
4 – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Araripe-CE (onda média);
5 – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Assaré-CE (onda média);
6 – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Bela Cruz-CE (onda média);
7 – Rádio Bom Jesus Ltda., na cidade de Camo cim-CE (onda média);
8 – Magui – Comunicação e Marketing Ltda., na
cidade de Almenara-MG (onda média);
9 – Paraopeba Comunicações Ltda., na cidade
de Mateus Leme-MG (onda média);
10 – Momento de Comunicação Ltda., na cidade
de Santa Luzia-MG (onda média); e
11 – Elo Comunicação Ltda., na cidade de Caru aru-PE (sons e imagens).
Bra sí lia, 23 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Cardoso.
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MC Nº 309 EM
Brasília, 19 de março de 2002.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatório na modalidade Concorrência com vistas à outorga de concessão para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e unidades da Federação abaixo indicadas.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, após analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que obtiveram a maior pontuação do valor ponderado nos termos estabelecidos pelos respectivos editais, tornando-se assim vencedoras das
concorrências, conforme atos da mesma comissão,
que homologuei, as seguintes entidades:
Rádio Nordeste Ltda., serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Picos, Estado do
Piauí (Processo nº 53760.000376/98 e Concorrência
nº 148/97-SSR/MC);
Rádio Difusora Torre Forte Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Buritama,
Estado de São Paulo (Processo nº 53830.000547/98 e
Concorrência nº 162/97-SSR/MC);
Sistema Athenas Paulista de Radiodifusão
Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo (Pro cesso nº 53830.000549/98 e Concorrência nº
162/97-SSR/MC);
Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Araripe, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 5/98-SSR/MC);
Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Assaré, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 5/98-SSR/MC);
Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 5/98-SSR/MC);
Rádio Bom Jesus Ltda., serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Camocim, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000801/98 e Concorrência nº 5 /98-SSR/MC);
Magui – Comu ni ca ção e Marketing Ltda., serviço de ra diodifusão sono ra em onda média na ci dade de Alme nara, Estado de Minas Gerais (Pro cesso nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
17/2000-SSR/MC);
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Paraopeba Comunicações Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Mateus
Leme, Estado de Minas Gerais (Processo nº
53710.000879/2000
e
Concorrência
nº
122/2000-SSR/MC);
Momento de Comunicação Ltda., serviço de ra diodifusão sonora em onda média na cidade de Santa
Luzia, Estado de Minas Gerais (Processo nº
53710.000883/2000
e
Concorrência
nº
122/2000-SSR/MC);
Elo Comunicação Ltda., serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Caruaru, Estado de
Pernambuco (Processo nº 53103.000198/98 e Con corrência nº 23/98-SSR/MC).
3. Nesta conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de
1995, submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às referidas entidades para explorar os
serviços de radiodifusão mencionados.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, os atos de outorga somente produzi rão efeitos legais após deliberação do Congresso Na cional, para onde solicito sejam encaminhados os re feridos atos.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 2002
Outorga concessão às entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da
Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora em onda média:
I – Rádio Nordeste Ltda., na cidade de Picos,
Estado do Piauí (Processo nº 53760.000376/98 e
Concorrência nº 148/97-SSR/MC);
II – Rádio Difusora Torre Forte Ltda., na cidade de
Buritama, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.000547/98 e Concorrência nº 162/97-SSR/MC);
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III – Sistema Athenas Paulista de Radiodifusão
Ltda., ria cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000549/98 e Concorrência nº
162/97-SSR/MC);
IV – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Araripe, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 5/98-SSR/MC);
V – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Assaré, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 5/98-SSR/MC);
VI – Sistema de Comunicação Terra do Sol
Ltda., na cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000803/98 e Concorrência nº
5/98-SSR/MC);
VII – Rádio Bom Jesus Ltda., na cidade de Ca mocim,
Estado
do
Ceará
(Processo
nº
53650.000801/98 e Concorrência nº 5/98-SSR/MC);
VIII – Magui – Comunicação e Marketing Ltda.,
na cidade de Almenara, Estado de Minas Gerais (Processo nº 53710.000653/2000 e Concorrência nº
17/2000-SSR/MC);
IX – Paraopeba Comunicações Ltda., na cidade
de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais (Processo
nº
53710.000879/2000
e
Concorrência
nº
122/2000-SSR/MC);
X – Momento de Comunicação Ltda., na cidade
de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais (Processo nº
53710.000883/2000
e
Concorrência
nº
122/2000-SSR/MC).
Art. 2º Fica outorgada concessão à entidade
abaixo mencionada para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens:
– Elo Comunicação Ltda., na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco (Processo nº
53103.000198/98 e Concorrência nº 23/98-SSR/MC).
Art. 3º As concessões ora outorgadas reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 5º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o art. 4º, sob pena de tornar-se nula, de pleno direito, a outorga concedida.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 3 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 204, DE 2003
(Nº 2.196/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga conces são a Momento de Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de Santa
Luzia, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 3 de abril de 2002, que outorga conces são à Momento de Comunicação Ltda., para explorar,
por 10 anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Santa Luzia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 294, DE 2002
Sanhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 3 de abril de 2002, que “Outorga concessão
às entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entida des mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Nordeste Ltda., na cidade de Picos-PI
(onda média);
2 – Rádio Difusora Torre Forte Ltda., na cidade
de Buritama-SP (onda média);
3 – Sistema Athenas Paulista de Radiodifusão
Ltda., na cidade de Jaboticabal-SP (onda média);
4 – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Araripe-CE (onda média);
5 – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Assaré-CE (onda média);
6 – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Bela Cruz-CE (onda média),
7 – Rádio Bom Jesus Ltda., na cidade de Camo cim-CE (onda média);
8 – Magui – e Marketing Ltda., na cidade de
Almera-MG (anda média);
9 – Paraopeba Comunicações Ltda., na cidade
de Mateus Leme-MG (onda média);
10 – Momento de Comunicação Ltda., na cidade
de Santa Luzia-MG (anda média);
11 – Elo Comunicação Ltda., na cidade de Caru aru-PE (sons e imagens).
Bra sí lia, 23 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Cardoso.
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MC Nº 309 EM
Brasília, l9 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a instauração de procedimento licitatório, na modalidade Concorrência, com vistas à outorga de concessão para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação abaixo indicadas.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, após analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que obtiveram a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelos respectivos Editais, tornando-se assim vencedoras das
Concorrências, conforme atos da mesma Comissão,
que homologuei, as seguintes entidades:
Rádio Nordeste Ltda., serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Picos, Estado do
Piauí (Processo nº 53760.000376/98 e Concorrência
nº 148/97-SSR/MC);
Rádio Difusora Torre Porte Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Buritama, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.000547/98 e Concorrência nº 162/97-SSP/MG;
Sistema Athenas Paulista de Radiodifusão
Ltda., serviço de radiodifusão sonora em média na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.000549/98 e Concorrência nº 1
62/97-SSR/MC);
Sistema de Comunicação Terra, do Sol Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Araripe, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 005/98-SSR/MC);
Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Assaré, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 005/98-SSR/MC);
Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda., serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Bela Cruz, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 005/98-SSR/MC);
Rádio Bom Jesus Lida., serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Camocim, Estado do Coará (Processo nº 53650.000801/98 e Concorrência nº 005/98-SSR/MC);
Magui – Comu ni ca ção e Marketing Ltda., serviço de ra diodifusão sono ra em onda média na ci dade de Alme nara, Estado de Minas Gerais (Pro cesso nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC);
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Paraopeba Comunicações Ltda., serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Mateus Leme, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 53710.000879/2000 e Concorrência nº
122/2000-SSR/MC);
Mo men to de Co municação Ltda., servi ço de
radiodifusão so nora em onda mé dia na ci dade de
Santa Lu zia, Estado de Minas Gerais (Pro cesso nº
53710.000883/2000
e
Con corrência
nº
122/2000-SSR/MC);
Elo Comunicação Ltda., serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade deilegível Estado de
Pernambuco (Processo nº 53103.000198/98 e Con corrência nº 023/98-SSR/MC);
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços do
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de
1995, submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às referidas entidades para explorar os
serviços de radiodifusão mencionados.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, os atos de outorga somente produzi rão efeitos legais após deliberação do Congresso Na cional, para onde solicito sejam encaminhados os re feridos atos.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 2002
Outorga concessão as entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribui ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca put, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas para –explora prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora em onda média:
I – Rádio Nordeste Ltda., na cidade de Picos,
Estado do Piauí (Processo nº
53760.000376/98
e
Concorrência
nº
148/97-SSR/MC);
II – Rádio Difusora Torre Forte Ltda., na cidade de
Buritama, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.000547/98 e Concorrência nº 162/97-SSR/MC);
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III – Sistema Athenas Paulista de Radiodifusão
Ltda., na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000549/98 Concorrência nº
162/97-SSR/MC);
IV – Sistema de Comunicação Terra do Sol
Ltda., na cidade de Araripe, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000803/98 e Concorrência nº
005/98-SSR/MC);
V – Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda.,
na cidade de Assaré, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000803/98 e Concorrência nº 005/98-SSR/MC);
VI – Sistema de Comunicação Tema do Sol
Ltda., na cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000803/98 e Concorrência nº
005/98-SSR/MC);
VII – Rádio Bom Jesus Ltda., na cidade de Camocim, Estado do Ceará (Processo nº 53650.000801/98 e
Concorrência na 005/98-SSR/MC);
VIII – Magui – Comunicação o Marketing Ltda.,
na cidade de Almenara, Estado de Minas Gerais (Processo nº 53710.000653/2000 e Concorrência nº
017/2000-SSR/MC);
IX – Paraopeba Comunicações Ltda., na cidade
de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais (Processo
nº
53710.000879/2000
e
Concorrência
nº
122/2000-SSR/MC);
X – Mo mento de Comunicação Ltda., na cidade de Santa Lu zia, Estado de Minas Gerais (Pro cesso nº 53710.000883/2000 e Concorrência nº
122/2000-SSR/MC).
Art. 2º Fica outorgada concessão à entidade
abaixo mencionada, para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens:
– Elo Comunicação Ltda., na cidade de Caruaru,
Estado de Pernambuco (Processo nº 53103.000l98/98
e Concorrência nº 023/98-SSR/MC).
Art. 3º As concessões ora outorgadas reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 5º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata a art. 4º sob pena de tornar-se nula, de pleno direito, a outorga concedida.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 3 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 205, DE 2003
(Nº 2.198/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
a Medina FM Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Medina, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 286, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Medina FM Ltda., para explorar, por dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Medina, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sábado 12 07485

MENSAGEM Nº 298, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 286, de 19 de março de 2002 –
Medina FM Ltda, na cidade de Medina–MG;
2 – Portaria nº 288, de 19 de março de 2002 –
Futura FM Minas Cidade de Monte Santo Ltda, na cidade de Monte Santo de Minas–MG;
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3 – Portaria nº 310, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Comunicação, Camargo Gonçalves Ltda.,
na cidade de Primavera do Leste – MT;
4 – Portaria nº 311, de 19 de março de 2002 –
Continental Comunicações Ltda., na cidade de São
José do Xingu – MT;
5 – Portaria nº 319, de 19 de março de 2002 –
Rádio Educadora Nova Geração Ltda., na cidade de
Nova Brasilândia – MT;
6 – Portaria nº 344, de 19 de março de 2002 –
Rádio Rio Verde Ltda., na cidade de Baependi – MG;
7 – Portaria nº 345, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Rádio Difusora Astolfo Dutra Ltda.. na ci dade de Astolfo Dutra-MG:
8 – Portaria nº 358, de l9 de março de 2002 –
Empresa de Radiodifusão Electra-Vox FM Ltda., na
cidade de Antônio Dias–MG;
9 – Portaria nº 359, de 19 de março de 2002–
Rádio Pioneira Andrelândia cidade de Andrelândia –
MG;
10 – Portaria nº 360, de 19 de março de 2002 –
TV Norte Ltda.., na cidade de Açucena – MG;
11 – Portaria nº 362, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM S.L. Ltda., na cidade de lvinhema–MS;
12 – Portaria nº 363, de 19 de março de 2002 –
Sistema Riopardense de Comunicação Ltda, na cida de de Ribas do Rio Pardo – MS;
13 – Portaria nº 365, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM de Comunicação Frotal Ltda., na cidade de
Frutal-MG e;
14 – Portaria nº 378, de 19 de mar ço de 2002
– Rá dio Som da Terra Ltda., na cidade de Poxoréo
– MT.
Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Cardoso.
MC Nº 402 EM
Brasília, 27 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 015/2000-SSR/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Medina,
Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Na cional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de
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1997, alterada pela Porta ria nº 795, de 17 de de zembro de 1997, depois de analisar a do cumenta ção de habilitação e as propostas técni ca e de pre ço pela outorga das entidades proponentes, com
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e da legislação es pecífica de radiodifusão,
concluiu que a Medina FM Ltda., obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos es tabe lecidos pelo Edital., tor nando-se assim a vencedora
da Concorrência, con forme ato da mesma Co mis são, que homologuei, havendo por bem outorgar a
permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais apos deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 286 ,DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro De Estado Das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o
art 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifu são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e
tendo em vista o que consta do Processo nº
53710.000594/2000,
Concorrência
nº
015/2000-SSRJMC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Medina FM Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Medina, Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo úni co. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Có digo Bra si le i ro de Telecomuni cações, leis subse qüen tes, regu la men tos e obri ga ções assu mi das pela outorgada em suas pro postas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 206, DE 2003
(Nº 2.200/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Rio Verde Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Baependi, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 344, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Rádio Rio Verde Ltda. para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Baependi, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 298, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para ex plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi vidade, serviços de radiodifusão sonora em freqüên cia modulada, conforme os seguintes atos e entida des:
1 – Portaria nº 286, de 19 de março de 2002 –
Medina FM Ltda., na cidade de Medina – MG;
2 – Portaria nº 288, de 19 de março de 2002 –
Futura FM Minas Cidade de Monte Santo Ltda., na cidade de Monte Santo de Minas – MG;
3 – Portaria nº 310, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Comunicação Camargo Gonçalves Ltda.,
na cidade de Primavera do Leste – MT;
4 – Portaria nº 311, de 19 de março de 2002 –
Continental Comunicações Ltda., na cidade de São
José do Xingu – MT;
5 – Portaria nº 319, de 19 de março de 2002 –
Rádio Educadora Nova Geração Ltda., na cidade de
Nova Brasilândia – MT;
6 – Portaria nº 344, de 19 de março de 2002 –
Rádio Rio Verde Ltda., na cidade de Baependi – MG;
7 – Portaria nº 345, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Rádio Difusora Astolfo Dutra Ltda., na ci dade de Astolfo Dutra – MG;
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8 – Portaria nº 358, de 19 de março de 2002 –
Empresa de Radiodifusão Electra Vox FM Ltda., na cidade de Antônio Dias – MG;
9 – Portaria nº 359, de 19 de março de 2002 –
Rádio Pioneira Andrelândia Ltda., na cidade de
Andrelândia – MG;
10 – Portaria nº 360, de 19 de março de 2002 –
TV Norte Ltda., na cidade de Açucena – MG;
11 – Portaria nº 362, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM S.L. Ltda., na cidade de Ivinhema – MS;
12 – Portaria nº 363, de 19 de março de 2002 –
Sistema Riopardense de Comunicação Ltda., na ci dade de Ribas do Rio Pardo – MS;
13 – Portaria nº 365, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM de Comunicação Frutal Ltda., na cidade de
Frutal – MG; e
14 – Portaria nº 378, de 19 de março de 2002 –
Rádio Som da Terra Ltda., na cidade de Poxoréo –
MT.
Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do
Henrique Car do so.
MC Nº 414 EM
Brasília, 27 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº
064/2000-SSR/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Baependi, Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Rio
Verde Ltda. obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo edital, tornando-se assim a vencedora da concorrência, conforme
ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo
por bem outorgar a permissão, na forma da portaria
inclusa.
Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 344, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53710.000700/2000, Concorrência nº 064/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Rio Verde
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Baependi,
Estado de Minas Gerais.

Sábado 12 07493

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 207, DE 2003
(Nº 2.201/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Empresa de Radiodifusão Electra Vox FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Antônio Dias, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 358, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à Empresa de Radiodifusão Electra Vox
FM Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada na cidade de Antônio Dias, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 298, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
358, de 19 de março de 2002, que outorga permissão
à Empresa de Radiodifusão Electra Vox FM Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada, na cidade de Antônio Dias, Esta do de Minas Gerais.
1 – Portaria nº 286, de 19 de março de 2002 –
Medina FM Ltda., na cidade Medina-MG;
2 – Portaria nº 288, de 19 de março de 2002 –
Futura FM Minas Cidade de Monte Santo Ltda., na cidade de Monte Santo de Minas-MG;
3 – Portaria nº 310, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Comunicação Camargo Gonçalves Ltda.,
na cidade de Primavera do Leste–MT;
4 – Portaria nº 311, de 19 de março de 2002 –
Continental Comunicações Ltda., na cidade de São
José do Xingu-MT;
5 – Portaria nº 319, de 19 de março de 2002 –
Rádio Educadora Nova Geração Ltda., na cidade de
Nova Brasilândia-MT;
6 – Portaria nº 344, de 19 de março de 2002 –
Rádio Rio Verde Ltda., na cidade de Baependi-MG;
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7 – Portaria nº 345, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Rádio Difusora Astolfo Dutra Ltda., na cidade de Astolfo Dutra-MG;
8 – Portaria nº 358, de 19 de março de 2002 –
Empresa de Radiodifusão Electra Vox FM Ltda., na cidade de Antônio Dias-MG;
9 – Portaria nº 359, de 19 de março de 2002 –
Rádio Pioneira Andrelândia Ltda., na cidade de
Andrelândia-MG;
10 – Portaria nº 360, de 19 de março de 2002 –
TV Norte Ltda., na cidade de Açucena-MG;
11 – Portaria nº 362, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM S.L. Ltda., na cidade de Ivinhema – MS;
12 – Portaria nº 363, de 19 de março de 2002 –
Sistema Riopardense de Comunicação Ltda., na ci dade de Ribas do Rio Pardo-MS;
13 – Portaria nº 365, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM de Comunicação Frutal Ltda., na cidade de
Frutal-MG e;
14 – Portaria nº 378, de 19 de março de 2002 –
Rádio Som da Terra Ltda., na cidade de Poxoréo-MT.
Brasília, 24 de abril de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 412 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério determinou-se a
publicação da Concorrência nº 064/2000-SSR/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Antônio
Dias, Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Empresa de
Radiodifusão Electra Vox FM Ltda., obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da
Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

07498

Sábado 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PORTARIA Nº 358, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53710.000718/2000, Concorrência nº 064/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar à Empresa de Radiodifusão
Electra Vox FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Antônio Dias, Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2003
(Nº 2.202/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à TV Norte Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Açucena, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 360, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à TV Norte Ltda., para explorar, por dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Açucena, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 298, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para ex plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi vidade, serviços de radiodifusão sonora em freqüên cia modulada, conforme os seguintes atos e entida des:
1 – Portaria nº 286, de 19 de março de 2002 –
Medina FM Ltda., na cidade de Medina – MG;
2 – Portaria nº 288, de 19 de março de 2002 –
Futura FM Minas Cidade de Monte Santo Ltda., na cidade de Monte Santo de Minas – MG;
3 – Portaria nº 310, de 29 de março de 2002 –
Sistema de Comunicação Camargo Gonçalves Ltda.,
na cidade de Primavera do Leste – MT;
4 – Portaria nº 311, de 9 de março de 2002 –
Continental Comunicações Ltda., na cidade de São
José do Xingu – MT;
5 – Portaria nº 319, de 19 de março de 2002 –
Rádio Educadora Nova Geração Ltda., na cidade de
Nova Brasilândia – MT;
6 – Portaria nº 344, de 19 de março de 2002 –
Rádio Rio Verde Ltda., na cidade de Baependi – MG;
7 – Portaria nº 345, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Rádio Difusora Astolfo Dutra Ltda., na ci dade de Astolfo Dutra – MG;
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8 – Portaria nº 358, de 19 de março de 2002 –
Empresa de Radiodifusão Electra Vox FM Ltda., na cidade de Antônio Dias – MG;
9 – Portaria nº 359, de 19 de março de 2002 –
Rádio Pioneira Andrelândia Ltda., na cidade de
Andrelândia – MG;
10 – Portaria nº 360, de 19 de março de 2002 –
TV Norte Ltda., na cidade de Açucena – MG;
11 – Portaria nº 362, de 19 de março de 2002
Rádio FM S.L. Ltda., na cidade de Ivinhema – MS;
12 – Portaria nº 363, de 19 de março de 2002 –
Sistema Riopardense de Comunicação Ltda., na ci dade de Ribas do Pio Pardo – MS;
13 – Portaria nº 365, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM de Comunicação Frutal Ltda., na cidade de
Frutal – MG; e
14 – Portaria nº 378, de 19 de março de 2002 –
Rádio Som da Terra Ltda., na cidade de Poxoréo –
MT.
Bra sí lia, 4 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car doso.
MC Nº 410 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições Legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº
064/2000-SSR/MC, com vistas à implantação de unia
estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Açucena, Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que a TV Norte
Ltda., obteve a maior pontuação do valor ponderado,
nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da
mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem
outorgar a permissão, na forma da Portaria inclusa.
Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente – produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 360, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53710.000696/2000, Concorrência nº 064/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à TV Norte Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada, na cidade de Açucena, Estado de
Minas Gerais.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 209, DE 2003
(Nº 2.218/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Itambacuriense de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Itambacuri, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 285, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão ao Sistema Itambacuriense de Comunica ção Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada na cidade de Itambacuri, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 303
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 285, de 19 de março de 2002 –
Sistema de Comunicação Ltda., na cidade de Itamba curi-MG;
2 – Portaria nº 293, de 19 de março de 2002 –
DRT – Duagreste Rádio e Televisão Lida., na cidade
de Arapiraca-AL;
3 – Portaria nº 303, de 19 de março de 2002 –
Sistema Costa Dourada de Radiodifusão Ltda., na cidade de Coqueiro Seco-AL;
4 – Portaria nº 307, de 19 de março de 2002 –
Sistema Cab de Comunicação Ltda., na cidade de Teresina-PI
5 – Portaria nº 318, de 19 de março de 2002 –
Sistema Sul-Mineiro de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Camanducaia-MG;
6 – Portaria nº 336, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM Eldorado Ltda., na cidade de Corrente-PI;
7 – Portaria nº 339, de 19 de março de 2002 –
Rádio Primavera FM de Guariba Ltda., na cidade de
Guariba-SP;
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8 – Portaria nº 340, de 19 de março de 2002-Rádio e TV Centauro Lida., na cidade de Campina Verde-MG;
9 – Portaria nº 342, de 19 de março de 2002 –
Rádio Tel comunicações Ltda., na cidade de Itaí-SP;
10 – Portaria nº 349, de 19 de março de 2002 –
Sistema Independente de Radiodifusão Ltda., na ci dade de Conceição de Ipanema-MG;
11 – Portaria nº 369, de 19 de março de 2002 –
Empreendimentos Centro Sul Ltda., na cidade de Floriano-PI
12 – Portaria nº 370, de l9 de março de 2002 –
Rádio FM da Barra Ltda., na cidade de Barra Velha-SC; e
13 – Portada nº 373, de 19 de março de 2002 –
Oliveira & Vieira Radiodifusão e Produção LTda., na
cidade de Brasília de Minas-MG.
Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car doso.
MC Nº 399 EM
Brasília, 27 de março de 2002,
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 014/2000-SSR/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão
sonora cm freqüência modulada, na cidade de Itam bacuri, Estado de Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
art. 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que ao Sistema
Itambacuriense de Comunicação Ltda. obteve a mai or pontuação do valor ponderado, nos tmos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da
Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 285 ,DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53710.000624/2000, Concorrência nº 014/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema Itamba curiense de Comunicação Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Itambacuri, Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 210, DE 2003
(Nº 2.219/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à DRT – Duagreste Rádio e Televisao
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 293, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à DRT – Duagreste Rádio e Televisão Ltda.
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivi dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Arapiraca, Estado de Alago as.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 303, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado
coro o § 3º do art. 223 da Constituição Federal,, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para ex plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi vidade, serviços de radiodifusão sonora em freqüên cia modulada, conforme os seguintes atos e entida des:
1 – Portaria nº 285, de 19 de março de 2002 –
Sistema Itambacuriense de Comunicação Ltda., na
cidade de Itambacuri-MG;
2 – Portaria nº 293, de l9 de março de 2002 –
DRT – Duagreste Rádio e Televisão Ltda., na cidade
de Arapiraca-AL;
3 – Portaria nº 303, de 19 de março de 2002 –
Sistema Costa Dourada de Radiodifusão Ltda., na cidade de Coqueiro Seco-AL;
4 – Portaria nº 307, de 19 de março de 2002 –
Sistema Cab de Comunicação Ltda. na cidade de Teresina-PI
5 – Portaria nº 318, de 19 de março de 2002 –
Sistema Sul-Mineiro de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Camanducaia-MG;
6 – Portaria nº 336, de 19 de março de 2002 –
Rádio FM Eldorado Ltda., na cidade de Corrente-PI,
7 – Portaria nº 339, de 19 de março de 2002 –
Rádio Primavera FM de Guariba Ltda., na cidade de
Guariba – SP.
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8 – Portaria nº 340, de 19 de março de 2002 –
Radio e TV Centauro Ltda., na cidade de Campina
Verde-MG.
9 – Portaria nº 342, de 19 de março de 2O02 –
KMR – Telecomunicações Ltda, na cidade de Itai – SP
10 Portaria nº. 349 de 19 de março de 2002 –
Sistema Independente de Radiodifusão Ltda. na cidade de Conceição de Ipanema – MG;
11 Portaria nº 369, de março de 2002 – Empreendimentos Centro Sul Ltda. na cidade de Floriano-PI,
12 – Portaria nº 370,.de l9 de março de 2002 –
Rádio FM da Barra Ltda., na cidade de Barra Velha-SC, e
13 – Portaria nº 373, de 19 de março de 2002 –
Oliveira e Vieira Radiodifusão e Produção Ltda., na cidade de Brasília de Minas-MG.
Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car doso.
MC Nº 388 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº
118/97-SSRMC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Arapiraca. Estado de Magoas
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão. concluiu que DRT – Duagreste Rádio e Televisão Ltda., obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos
pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Con corrência. conforme ato da mesma Comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Côngresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 293, DE 19 DE MARÇO DE 2002.
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo: nº 53610.000054/98, Con corrência nº 118/97-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à DPT – Duagreste
Rádio e Televisão Ltda para explorar. pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida de de Arapiraca, Estado de Alagoas.
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Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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(À Comissão de Educação – decisão terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 211, DE 2003
(Nº 1.851/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a conces são outorgada ao Governo do Estado da
Paraíba – Superintendência de Radiodifusão por intermédio da Rádio Tabajara
para explorar serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de João
Pessoa, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 19 de setembro de 2001, que renova por
dez anos, a partir de 19 de fevereiro de 1996, a con cessão outorgada ao Governo do Estado da Paraíba
– Superintendência de Radiodifusão por intermédio
da Rádio Tabajara para explorar, sem direito de exclu sividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.066, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 19 de setembro de 2001, que “Renova con cessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências”.
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Boa Esperança Ltda, a partir de 5 de
fevereiro de 1996, na cidade de Barro – CE (onda média);
2 – Rádio Emissora de Acopiara Ltda, a partir de
11 de março de 1995, na cidade de Acopiara – CE
(onda média);
3 – Rádio Primeira Capital Ltda., originariamen te Rádio Vale do Pacoti Ltda, a partir de 17 de feverei ro de 1996, na cidade de Aquiraz – CE (onda média);
4 – Rádio Sociedade Educadora Cariri Ltda, a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Crato
– CE (onda média);
5 – Rádio Alvorada de Quirinópolis Ltda., a partir
de 8 de agosto de 1996, na cidade de Quirinópolis –
GO (onda média);
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6 – Rádio Cataguases Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Cataguases – MG
(onda média);
7 – Rádio Itajubá Ltda., a partir de 3 de outubro
de 1995, na cidade de Itajubá-MG (onda nédia);
8 – Rádio Sociedade Passos Ltda, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Passos – MG (onda
média);
9 – Rádio Progresso de Sousa Ltda., a partir de
25 de fevereiro de 1997, na cidade de Sousa – PB
(onda média);
10 – Governo do Estado da Paraíba – Superintendência de Rádiodifusão por intermédio da Rádio
Tabajara, a partir de 19 de fevereiro de 1996, ria cidade de João Pessoa – PB (onda média);
11 – JPB Empresa Jornalística Ltda., originariamente Rádio Difusora Santa Catarina Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Lages – SC
(onda média);
12 – Fundação Santíssimo Redentor, originariamente Rádio Educação Rural de Coari Ltda., a partir
de 6 de fevereiro de 1996, na cidade de Coari – AM
(onda tropical);
13 – Governo do Estado de Goiás por intermédio da Agência Goiana de Comunicação – AGECOM,
a partir de 22 de fevereiro de 2000, na cidade de Goiânia – GO (onda tropical);
14 – Governo do Estado de Goiás por intermédio da Agência Goiana de Comunicação – AGECOM,
a partir de 25 de abril de 1996, na cidade de Goiânia –
GO (onda curta);
15 – Fundação Rainha da Paz, a partir de 3 de
outubro de 1998, na cidade de Brasília – DF (onda
média);
16 – Televisão Anhanguera S.A., a partir de 12
de março de 1996, na cidade de Goiânia – GO (sons e
imagens); e
17 – Televisão Centro America Ltda., a partir de
4 de dezembro de 1995, na cidade de Cuiabá – MT
(sons e imagens).
Brasília, 4 de outubro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 399 EM
Brasília, 7 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões. outorgadas às entidades abaixo relacio-
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nadas, para explorar serviço de Radiodifusão, nas lo calidades e Unidades da Federação indicadas:
Rádio Boa Esperança Ltda., concessionária de
serviço de Radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Barro. Estado do Ceará (Processo nº
53650.002462/95);
Rádio Emissora de Acopiara Ltda., concessio nária de serviço de Radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Acopiara. Estado do Ceará (Pro cesso nº 53650.000010/95);
Rádio Primeira Capital Ltda., concessionária de
serviço de Radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Aquiraz, Estado do Ceará (Processo nº
53650.002497/95);
Rádio Sociedade Educadora Cariri Ltda., con cessionária de serviço de Radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Crato, Estado do Ceará
(Processo nº 29650.000692/93);
Fundaçao Rainha da Paz, concessionária de
serviço de Radiodifusão sonora em onda média, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Brasília.
Distrito Federal (Processo nº 53000.001665/98);
Rádio Alvorada de Quirinópolis Ltda., concessi onária de serviço de Radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Quirinópolis. Estado de Goiás
(Processo nº 5 3670.000169/96);
Rádio Cataguases Ltda., concessionária de ser viço de Radiodifusão sonora em onda média, na cida de de Cataguases, Estado de Minas Gerais (Proces so nº 50710.000076/95);
Rádio Itajubá Ltda., concessionária de serviço
de Radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Itajubá, Estado de Minas Gerais (Processo nº
53710.000540/95);
Rádio Sociedade Passos Ltda., concessionária
de serviço de Radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Passos, Estado de Minas Gerais (Pro cesso nº 50710.000078/95):
Rádio Progresso de Sousa Ltda., concessioná ria de serviço de Radiodifusão sonora em onda mé dia, na cidade de Sousa, Estado da Paraíba processo
nº 53730.000989/96):
Governo do Estado da Paraíba – Superintendên cia de Rádiodifusão por intermédio da Rádio Tabaja ra, concessionária de serviço de Radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba (Processo nº 53730.000630/95);
Governo do Estado de Goiás, por intermédio da
Agência Goiana de Comunicação – AGECOM. autori zada de serviço de Radiodifusão sonora em onda

Sábado 12 07527

curta, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 53670.000365/95):
JPB Empresa Jornalística Ltda., concessionária
de serviço de Radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina (Pro cesso nº 53820.000179/94);
Fundação Santíssimo Redentor, concessionária de serviço de Radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Coari, Estado do Amazonas (Pro cesso nº 53630.000273/95);
Governo do Estado de Goiás, por intermédio da
Agência Goiana de Comunicação – AGECOM, autorizada de serviço de Radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 53670.000364/95);
Televisão Anhanguera S.A. concessionária de
serviço de Radiodifusão de sons e imagens. na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000312/95).
Televisão Centro América Ltda., concessionária
de serviço de Radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso (Processo
nº 53690.000490/95).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência das outorgas para explorar serviço de Radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei nº
5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias á renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto
à superior consideração de Vossa Excelência para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente., – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 2001
Renova concessão das entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
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nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso 1, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983.
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida des abaixo mencionadas para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de Ra diodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Boa Esperança Ltda., a partir de 5 de
fevereiro de 1996, na cidade de Barro, Estado do Ce ará, outorgada pelo Decreto nº 92.102, de 10 de de zembro de 1985 (Processo nº 53650.002462/95);
II – Rádio Emissora de Acopiara Ltda., a partir
de 11 de março de 1995, na cidade de Acopiara, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 90.846, de 23
de janeiro de 1985 (Processo nº 53650.000010/95);
III – Rádio Primeira Capital Ltda., a partir de 17
de fevereiro de 1996, na cidade de Aquiraz. Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto nº 92.245, de 30 de
dezembro de 1985, à Rádio Vale do Pacoti Ltda, autorizada a mudar a sua denominação social para a atual
conforme Portaria nº 19 de 13 de março de 1996, do
Delegado do Ministério das Comunicações no Estado
do Ceará (Processo nº 53650.002497/95);
IV – Rádio Sociedade educadora Cariri Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Cra to, Estado do Ceará. outorgada pelo Decreto nº
43.931 de 1º de julho de 1958, e renovada pelo De creto nº 90.418, de 8 de novembro de 1984 (Processo
nº 29650.000692/93);
V – Rádio Alvorada de Quirinópolis Ltda., a partir
de 8 de agosto de 1996 na cidade de Quirinópolis, Esta do de Goiás, outorgada pelo Decreto nº 92.984, de 24 de
julho de 1986 (Processo nº 53670.000169/96);
VI – Rádio Cataguases Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Cataguases, Estado
de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto 27.912, de
24 de março de 1950, e renovada pelo Decreto nº
89.172, de 9 de dezembro de 1983 (Processo nº
50710.000076/95);
VII – Rádio Itajubá Ltda., a partir de 3 de outubro
de 1995, na cidade de Itajubá Estado de Minas Gerais, outorgada pela Portaria nº 660, de 8 de agosto de
1975, e renovada pelo Decreto nº 91.968, de 20 de
novembro de 1985 (Processo nº 53710.000540/95);
VIII – Rádio Sociedade Passos Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Passos. Estado de
Minas Gerais outorgada pela Portaria MVOP nº 1.121
de 22 de dezembro de 1945, e renovada pelo Decreto
nº 89.590, de 27 de abril de 1984 ( Processo nº
50710.000078/95);
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IX – Rádio Progresso de Sousa Ltda., a partir de
25 de fevereiro de 1991 na Cidade de Sousa. Estado
da Paraíba, outorgada pelo decreto nº 79.043, de 27
de dezembro de 1976 renovada pelo Decreto nº
95.172, de 9 de novembro de 1987 (Processo nº
53730.000989/ 96);
X – Governo do Estado da Paraíba – Superintendência de Radiodifusão por intermédio da Rádio
Tabajara a partir de 19 de fevereiro de 1996, na cidade de João Pessoa. Estado da Paraíba, outorgada
pelo Decreto nº 92.097. de 9 de dezembro de 1985
(Processo nº 53730.000630/95);
XI – JPB Empresa Jornalística Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Lages. Estado de
Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio
Difusora Santa Catarina Ltda., pela Portaria MJNI nº
155-B de 9 de agosto de 1961 transferida pela Portaria nº 447, de 24 de maio de 1977, para a concessionária de que trata este inciso, e renovada pelo Decreto nº 89.487, de 28 de março de 1984 (Processo nº
53820.000179/94);
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas para explorar sem direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de Radiodifusão sonora em onda tropical:
I – Fundação Santíssimo Redentor, a partir de 6
de fevereiro de 1996, na cidade de Coari do Amazonas. Outorgada originariamente à Rádio Educação
Rural de Coari Ltda., Conforme Decreto nº 76.473, de
20 de outubro de 1975, renovada pelo Decreto nº
92.369, de 5 de fevereiro de 1986, e transferida pelo
Decreto de 24 de novembro de 1998, para a Concessionária de que trata este inciso (Processo nº
53630.000273/ 95);
II – Governo do Estado de Goiás por intermédio
da Agência Goiana de Comunicação –AGECOM, a partir de 22 de fevereiro de 2000, na cidade de Goiânia.
Estado de Goiás, autorizada pelo Decreto nº 92.570. de
17 de abril de 1986 (Processo nº 53670.000364/95);
Art. 3º Fica renovada. Pelo prazo de dez anos, a
partir de 25 de abril de 1996, a autorização outorgada
pelo Decreto nº 92.333, de 27 de Janeiro de 1986, ao
Governo do Estado de Goiás para explorar, sem direito de exclusividade, por intermédio da Agência Goiana de Comunicação –AGECOM, serviço de Rádio difusão sonora em onda curta, na cidade de Goiânia.
Estado de Goiás (Processo nº 53670.000365/ 95);
Art. 4º Fica renovada, por dez anos a partir de 3
de outubro de 1998, a concessão outorgada pelo Decreto nº 96.779, de 27 de setembro de 1988, à Funda-
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ção Rainha da Paz para explorar, sem direito de ex clusividade, Com fins exclusivamente educativos, o
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci dade de Brasília, Distrito Federal (Processo nº
53000.001665/98).
Art. 5º Fica renovada a concessão das entida des abaixo mencionadas para explorar, em direito de
exclusividade pelo prazo de quinze anos, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão):
I – Televisão Anhanguera S.A de 12 de março de
1996, na cidade de Goiânia. Estado de Goiás, outor gada pelo Decreto nº 57.631, de 14 de Janeiro de
1966, e renovada pelo Decreto nº 86.526, de 30 de
outubro de 1981 (Processo nº 53670.000312/ 95);
II – Televisão Centro América Ltda., a partir de 4
de dezembro de 1995, na cidade de Cuiabá. Estado
de Mato Grosso, outorgada pelo Decreto nº 56.976,
de 1º de outubro de 1965, e renovada pelo Decreto nº
86.610, de 18 de novembro de 1981 ( Processo nº
53690.000490/ 95);
Art. 6º exploração do serviço de Radiodifusão.
Cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica ções leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 7º A renovação da concessão somente produzira efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Bra sí lia, 19 de setembro de 2001; 180º da
Inde pen dên cia e 113º da Re pública. – Fer nan do
Hen ri que Cardoso.
PARECER CONJUR/MC Nº 906/2001
Referência: Processo nº 53730.000630/95.
Origem: Delegacia do MC no Estado da Paraíba.
Interessado: Governo do Estado da Paraíba – Su perintendência de Radiodifusão.
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Concessão para explorar o serviço de radi odifusão sonora em ondas médias, cujo prazo teve
seu termo final em 19 de fevereiro de 1996. Pedido
apresentado tempestivamente. Regulares a situação
técnica e a vida societária.
Conclusão: Pela ratificação do Parecer Jurídico nº
1/96 – DRMC/PB, que concluiu favoravelmente ao
requerido.
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I – Do Relatório
Trata o presente processo de pedido de renovação de concessão, formulado pelo Governo do Esta do da Paraíba, por meio da Rádio Tabajara – Superintendência de Radiodifusão, para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba.
2. A outorga em questão foi deferida à entidade
supra, por meio do Decreto nº 92.097, de 9 de dezembro de 1985, publicado no Diário Oficial da União em
10 subseqüente.
3. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado da Paraíba, tendo aquela delegacia
concluído favoravelmente ao pleito, consoante Parecer Jurídico nº 1/1996, fls. 32/34, dos autos.
II – Da Fundamentação
4. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pela DRMC/PB, concluo, igualmente, pelo deferimento do postulado,
acrescentando o seguinte:
A entidade obteve autorizações para
alterar seu quadro diretivo, por meio das
Portarias nº 60, de 19 de dezembro de 1997
e nº 33, de 22 de abril de 1996, ficando o
seu quadro diretivo assim constituído:
Cargos
Nomes
Diretor-Superintendente:
Paulo da Costa Terto
Diretor-Adm. Financeiro: Deodato Taumaturgo Borges
Diretor-Programação: Lenilson Guedes de Aquino
5. Ressalte-se que a outorga original está am parada juridicamente nos termos de que dispõem a
Lei nº 5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de
1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no tempo oportuno e com
a documentação legalmente exigida.
6. Ressalte-se que o pedido de renovação da
entidade foi apresentado a este Ministério tempestivamente, em 9 de novembro de 1995, conforme requerimento de fls. 1 dos autos, uma vez que, de acordo com o disposto na lei de renovação, o pedido deveria ser apresentado entre 19 de agosto e 19 de novembro de 1995.
7. Diante do concurso das circunstâncias que
envolvem a presente renovação, deve o processo seguir em seu trâmite autorizando-se a postulada renovação, por 10 anos, a partir de 19 de fevereiro e 1996.
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III – Da Conclusão
8. Isto posto, pronuncio-me pelo encaminha mento dos presentes autos ao Exmo. Sr. Ministro das
Comunicações, acompanhados de minuta dos atos
de renovação correspondentes – exposição de motivos e decreto, com vistas ao encaminhamento ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, au toridade competente para conhecer e decidir do pedi do.
9. Posteriormente, a matéria deverá ser aprecia da pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º
do art. 223 da Constituição, para que o ato de renova ção possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer, S.M.J.
Brasília, 13 de julho de 2001. – Marcus Vinicius
Lima Franco, Assistente Jurídico/AGU.
De acordo. Encaminhe-se à Sra. Con sultora Jurídica.
Em 16 de julho de 2001. – Maria da Glória Tuxi
F. dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Aprovo. Encaminhe-se ao Gabinete do
Sr. Ministro.
Em 16 de julho de 2001. – Raimunda Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 212, DE 2003
(Nº 2.162/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Funda ção Cidadania a executar serviço de ra diodifusão comunitária na cidade de
José Freitas, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 65, de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a
Fundação Cidadania a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co munitária na cidade de José de Freitas, Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 271, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado o §
3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
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apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, conforme
os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 23, de 11 de janeiro de 2002 –
Associação Comunitária Pratapolense de Radiodifusão, na cidade de Pratápolis – MG;
2 – Portaria nº 49, de 17 de janeiro de 2002 –
Associação Comunitária Nhá – Chica de Radiodifusão, na cidade de Baependi – MG;
3 – Portaria nº 60, de 17 de janeiro de 2002 –
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
de Lobato, na cidade de Lobato – PR;
4 – Portaria nº 61, de 17 de janeiro de 2002 –
Associação Comunitária dos Amigos de Monte do
Carmo – TO, na cidade de Monte do Carmo – TO;
5 – Portaria nº 64, de 17 de janeiro de 2002 –
Associação Cultural Comunitária de Montessionense de Radiodifusão, na cidade de Monte Sião – MG;
6 – Portaria nº 65, de 17 de janeiro de 2002 –
Fundação Cidadania, na cidade de José de Freitas – PI;
7 – Portaria nº 66, de 17 de janeiro de 2002 –
Associação Comunitária e de Defesa do Ecossistema da Bacia do Rio Araguaia – Aruanã – GO, na cidade de Aruanã – GO.
Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do
Henrique Car do so.
MC 00222 EM
Brasília, 28 de fevereiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Fundação Cidadania na cidade de
José de Freitas, Estado do Piauí, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
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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 de informações benéficas em to dos os segmentos, e a todos esses núcleos populaci onais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan do a inexistência de óbice legal. normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubs tanciada nos autos do Processo Administrativo nº
53760.000538/98 que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacio nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre sente processo, passará a produzir efeitos legais so mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
das Comunicações.
PORTARIA Nº 65, DE 17 DE JANEIRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1993, tendo vista o que consta do Processo Adminis trativo nº 53760.000538/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Fundação Cidadania, com
sede na Rua José Sampaio Almendra, nº 286, Centro,
na cidade do José de Freitas, Estado do Piauí, a exe cutar 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, seus
regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado coordenadas geográfi cas com latitude em 04°45’12”S e longitude em
42°34’31”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 da publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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RELATORIO Nº 284/2001-DOSR/SSR/MC
Refeferência: Processo nº 53.760.000.538/98 de
21.10.1998
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
Interessado: Fundação Cidadania, localidade de
José de Freitas, Estado do Piauí
I – Introdução
1. A Fundação Cidadania, inscrita no CGC sob o
número 01.995.799/0001-66, Estado de Piauí, com
sede na Rua José de Sampaio Almendra, nº 286,
Centro, Cidade de José de Freitas, dirigiu-se ao Se nhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio
de requerimento datado de 16.10.1998, subscrito por
representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na
localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18-3-1999, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
•atos

constitutivos

da

entidade/documentos

acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 01, bem como a documentação apresentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19.02.1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-03-1998 e
Norma nº 02/98, de 6-08-1998.
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5. A requerente, como mencionado na introdu ção (item 1), ao demonstrar in teresse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, comple mentando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas ge ográficas, além de pedir a designa ção de canal para a prestação do serviço, atenden do os requisitos do item 6.4 da Nor ma Com plemen tar nº 02/98 e, ainda, juntando a documentação ne cessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a res ponsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto
vinculados à entidade, face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade:
– plantas de arruamento, com indicação do local
de instalação do sistema irradiante, e respectivas co ordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da
entidade, como declaração de residência e declara ção de fiel cumprimento às normas, recolhimento da
taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está conti da no intervalo de folhas 02 a 105 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e nor mativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua José Sampaio Almen dra, nº 286, Cidade de José de Freitas, Estado do Piauí, de coordenadas geográficas em 04°45’12” S de latitude e 42°34’31” W de longitude, consoantes aos dados constantes no aviso no DOU de 18-03-1999, Se ção 03.
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10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 46 a 49, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente,
foram indicadas novas coordenadas e o real endereço, que foram analisados e aceitos pelo Engenheiro
Responsável.
O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
de comprovante de registro do Estatuto Social, documento de acordo com o subitem 6.7, inciso II, da Norma 02/98, alteração estatutária, comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio
à iniciativa da requerente, declaração do endereço da
sede da entidade, cópia do CNPJ da entidade, bem
como do subitem 6.11 (Projeto Técnico) e adequação
do mesmo à Norma 02/98 (fls. 57 a 105).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 104 e 105,
firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de lo calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 02/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 106 e 107.
15. É o relatório.
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IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legisla ção atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Fundação Cidadania
– quadro diretivo
Presidente: Veralúcia de Jesus Farias Mendes
Vice-Presidente: Maria da Conceição R. de Sousa
Abreu
Sec. de Tesouraria: Ana Célia da Silva Santos
Sec. de Convênio: Giselda Freire
Sec. de Apoio: Antônio Francisco Santiago de Araújo
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua José Sampaio Almendra, nº 286, Centro,
Cidade de José de Freitas, Estado do Piauí
– coordenadas geográficas
04°45’12”S de latitude e 42°34’31”W de longitu de, correspondentes aos dados constantes no “For mulário de Informações Técnicas”, fls. 104 e 105, e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de Rad com”, fls. 106 e 107, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi mento do pedido formulado pela Fundação Cidada nia, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autori zação para a exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53.760.000.538/98 de 21 de outubro de 1998.
Brasília, 24 de agosto de 2001.

De acordo.
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A consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 27 de agosto 2001. – Hamilton de Magalhães Mesquita, Coordenador-Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

AVISO
DA PRESIDÊNCIA
Os Projetos de Decreto legislativo nºs 173 a 212
de 2003, tramitarão com prazo determinado de qua renta e cinco dias, de acordo com o art. 223, § 1º, da
Constituição Federal.
Nos termos do Parecer nº 34, de 2003, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 de março último, os referidos
projetos serão apreciados terminativamente pela Comissão de Educação, onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art.
122, II, b, combinado com o art. 375, I, ambos do Re gimento Interno.

OFÍCIO
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PS-GSE nº 294
Brasília, 10 de abril de 2003
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetida à consideração do Senado Federal, a inclusa Medida Provisória nº 91, de 2002, do Poder
Executivo, que “Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a
que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos”, conforme o disposto no art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro Secretário.
DESPACHO
Com referência à Medida Provisória nº 91, de
2002, convertida, nesta Casa, no Projeto de Lei de
Conversão nº 6, de 2003, a Presidência comunica ao
Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da
matéria pelo Congresso Nacional encontra-se esgotado desde o último dia 2 de abril. Uma vez recebida
formalmente, pelo Senado Federal nesta data, a pro -
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posição passa a sobrestar imediatamente todas as
demais deliberações legislativas até que se ultime
sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidên cia, havendo concordância das Lideranças da Casa,
inclui a Medida Provisória na pauta da Ordem do Dia
da próxima terça-feira, dia 15.
É a seguinte matéria recebida da Câ mara dos Deputados:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 6, DE 2003
(Art. 5º, § 4º, inciso I, da Resolução nº 1/2002-CN)
(Proveniente da Medida Provisória nº 91, de 2002)
Altera a Lei nº 6.360, de 23 de se tembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os
medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos.
Este avulso contém os seguintes documentos:
– Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2003
– Medida Provisória original
– Emenda apresentada perante a Comissão Mista
– Mensagem do Presidente da República nº
1.175/2002
– Exposição de Motivo nº 74/2002, do Ministro de
Estado da Saúde
– Oficio nº 294/2003, da Câmara dos Deputados en caminhando a matéria ao Senado
– Calendário de tramitação da Medida Provisória
– Nota Técnica nº 10/2003, da Consultoria de Orça mentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal.
– Parecer sobre a medida provisória, em substitui ção à Comissão Mista proferido no Plenário da Câ mara dos Deputados – Relator: Deputado Ney Lo pes (PFL – RN)
Folha de sinopse de tramitação da matéria na
Câmara dos Deputados
Legislação citada.
* Republicado para corrigir equívoco na identificação da matéria.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2003
(Art. 5º, § 4º, inciso I, da Resolução nº 1/2002-CN)
(Proveniente da Medida Provisória nº 91, de 2002)
Altera a Lei nº 6.360, de 23 de se tembro de 1976, que dispõe sobre a vigi-

Abril de 2003

lância sanitária a que ficam sujeitos os
medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.360,
de 23 de setembro de 1976, introduzido pelo art. 9º da
Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ...................................................
Parágrafo único. Até 30 de junho de
2003, no caso de medicamentos genéricos
importados, cujos ensaios de bioequivalência foram realizados fora do País, devem ser
apresentados os ensaios de dissolução
comparativos entre o medicamento-teste, o
medicamento de referência internacional utilizado no estudo de bioequivalência e o medicamento de referência nacional.”(NR)
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 91, DE 2002
Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos, as
drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos. cosméticos, saneantes e outros
produtos.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se guinte medida provisória, com forca de lei:
Art. 1º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº
6.360, de 13 de setembro de 1976, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Parágrafo único. Até 30 de junho de
2003, no caso de medicamentos genéricos
importados, cujos ensaios de bioequivalência foram realizados fora do Pais, devem ser
apresentados os ensaios de dissolução
comparativos entre o medicamento-teste, o
medicamento de referência internacional utilizado no estudo de bioequivalência e o medicamento de referência nacional.”(NR)
Art. 2º Esta medida provisória entrará em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2002: 181º da Independência e 114º da República.
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MENSAGEM Nº 1.175
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci as o texto da Medida Provisória nº 91 , de 23 de de zembro de 2002, que A Altera a Lei nº 6.360, de 23 de
setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sani tária que ficam sujeitos, as drogas, os insumos farma cêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros
produtos.
Brasília, 23 de dezembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 74/MS
Brasília, 19 de dezembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter á elevada aprecia ção de Vossa Excelência Projeto de Medida Provisó ria destinada a revogar o parágrafo único do Art. 3º da
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe
sobre a vigilância sanitária, as drogas, os insumos
farmacêutico, e correlatos, cosméticos, saneantes e
outros produtos, e dá outras providências, acrescido
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto
de 2001.
A proposta, visa a permitir exclusivamente, a
concessão de registros para medicamento genérico,
inclusive o importado, mediante a apresentação de
ensaios de bioequivalência realizados com o medica mento de referência comercializado no País, após
prazo razoável que atende às exigências da política
de vigilância sanitária e de adequação da indústria de
medicamentos genéricos nacionais.
Com essa mudança o Poder Público estará as segurando, à população brasileira, disponibilidade exclusiva de medicamentos genéricos intercambiáveis
com medicamentos de referência comercializados no
Brasil, com a mesma eficácia, segurança e qualidade
inerente a esses medicamentos e valorizando o par que industrial brasileiro.
Respeitosamente, – Barjas Negri
PS-GSE nº 294
Brasília, 10 de abril de 2003
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetida à consideração do Senado Federal, a in clusa Medida Provisória nº 91, de 2002, do Poder
Executivo, que “Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setem bro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a
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que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos.”, conforme o disposto rio art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro-Secretário
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CONSULTORIA DE ORÇAMENTOS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
NOTA TÉCNICA Nº 10/2003
Em 25-2-2003
Assunto: Subsídios à apreciação da Medida Provi sória nº 91, de 23 de dezembro de 2002, quanto à
adequação orçamentária e financeira.
I – Introdução
Esta Nota Técnica tem por finalidade fornecer
subsídios para a apreciação da Medida Provisória nº
91, de 23 de dezembro de 2002, no que concerne à
sua adequação orçamentária e financeira. Essa Me dida Provisória “Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setem bro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a
que ficam sujeitos, as drogas, os insumos farmacêuti cos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros pro dutos”.
O exame da compatibilidade e adequação orça mentária das Medidas Provisórias, consoante o dis posto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002 –
CN, “abrange a análise da repercussão sobre a recei ta ou a despesa pública da União e da implicação
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e
financeiras vigentes, em especial a conformidade
com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orça mentárias e a lei orçamentária da União”.
II – Síntese da Medida Provisória
O Instrumento Normativo em análise visa a
acrescentar parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 6.360,
de 23 de setembro de 1976, nos seguintes termos:
“Art. 1º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº
6.360, de 23 de setembro de 1976, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Parágrafo único. Até 30 de junho de 2003, no
caso de medicamentos genéricos importados, cujos
ensaios de bioequivalância foram realizados fora do
País, devem ser apresentados os ensaios de dissolu ção comparativos entre o medicamento-teste, o medi camento de referência internacional utilizado no estudo de bioequivalência e o medicamento de referência
nacional.”
O parágrafo único acima descrito fora introduzi do no ordenamento jurídico pela Medida Provisória nº
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2.190-34, de 23 de agosto de 2001, porém, sem a expressão inicial “até 30 de junho de 2003”.
Segundo a Exposição de Motivos EMI 74/MS, “a
proposta, visa a permitir exclusivamente, a concessão de registros para medicamento genérico, inclusive o importado, mediante a apresentação de ensaios
de bioequivalência realizados com o medicamento de
referência comercializado no País, após prazo razoável que atende às exigências da política de vigilância
sanitária e de adequação da indústria de medicamentos genéricos nacionais”.
III – Conclusão
O mandamento da Medida Provisória em comento não traz qualquer repercussão na receita ou
despesa pública e está em harmonia quanto às nor mas financeiras e orçamentárias vigente.
Diante do exposto, considera-se que a Medida
Provisória nº 91, de 23 de dezembro de 2002, é compatível sob o aspecto orçamentário e financeiro e com
as normas que regem a matéria. – Luiz Fernando M.
Perezino, Consultor de Orçamentos
PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 91, DE 2002, PROFE–
RIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO MISTA
O SR. NEY LOPES (PFL – RN, Para emitir parecer.) – Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 91, de
2002, altera a Lei nº 6.360, “que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos as drogas, os in sumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos”.
A medida provisória foi editada pelo Sr. Presidente da República e submetida ao Congresso Nacional, nos termos da Constituição. Altera o parágrafo
único do art. 3º da Lei nº 6.360, fixando, como data li mite, o dia 30 de junho de 2003 para apresentação de
ensaios de bioequivalência de medicamentos genéricos importados, cujos ensaios forem realizados fora
do Pais. Tal dispositivo foi originalmente introduzido
pela Medida Provisória nº 2.190, ainda em tramitação.
A Comissão Mista destinada a examinar a medi da provisória e sobre ela emitir parecer foi designada,
aberto o prazo regimental para o emendamento, tendo sido apresentada apenas uma emenda do Deputa-
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do Arnaldo Faria de Sá, a qual altera para 30 de junho
de 2004 a data limite para apresentação dos ensaios.
É o relatório.
Voto do Relator.
Consoante o texto da Constituição Federal,
cabe ao Plenário da Câmara dos Deputados, no que
toca a medida provisória, deliberar sobre o mérito,
bem como sobre o atendimento dos pressupostos
constitucionais e legais. A relevância e a urgência são
requisitos essenciais da medida provisória.
No que diz respeito a essa medida provisória,
há de se reconhecer, inicialmente, a sua relevância,
vez que a intenção é corrigir a ausência de prazo para
a apresentação de ensaios de bioequivalência de medicamentos genéricos importados. Igualmente, vis lumbra-se a urgência, pois é necessário que se regu lamente de pronto esse prazo para a realização dos
ensaios de bioequivalência.
Diante do exposto, a medida provisória satisfaz
os dois pressupostos de relevância e de urgência.
Quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opino, sob o prisma da constituciona lidade, que a medida em análise se insere no âmbito
da competência legislativa concorrente da União. Não
vislumbramos, por outro lado, nenhum vício de injuri dicidade, pois a mesma é elaborada em consonância
com normas e princípios atinentes à matéria.
A técnica legislativa não carece de aprimora mento.
Diante disso, manifestamo-nos pela constitucio nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto à adequação financeira e orçamentária,
a Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Contro le do Senado assim se pronunciou:
“O mandamento da Medida Provisória
em comento não traz qualquer repercussão
na receita ou despesa pública, está em harmonia quanto às normas financeiras”.
Partilhando o posicionamento transcrito, opina mos pela adequação financeira e orçamentária da
medida.
Ao apresentarmos este parecer, fixamo-nos nos
pontos principais, já que o detalhamento está no seu
próprio texto.
Quanto ao mérito, como bem se ressaltou, é necessário assegurar à população brasileira que todos
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os medicamentos genéricos importados sejam intercambiáveis com medicamentos de referência comercializados no País.
A Medida Provisória nº 2.190, editada em 23 de
agosto de 2001, não estipulava qualquer prazo para
que os laboratórios realizassem os ensaios de bioequivalência, o que veio a ser equacionado com a edição da presente medida provisória. De fato, a população não pode ficar à mercê do arbítrio dos laboratórios, sendo extremamente oportuna a fixação de prazo
para a realização dos mencionados testes.
Como se pode perceber, a MP em tela responde
aos fins propostos – ajustar a legislação e disciplinar
a matéria no aspecto essencial à segurança da população brasileira.
No que toca à emenda apresentada pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, visando ampliar o prazo estabelecido para 30 de junho de 2004, devemos respeitosamente discordar de S. Exª, para asseverar que
desde 23 de agosto de 2001 os laboratórios já tinham
ciência de que necessitavam preparar-se para realizar os testes, não podendo a população esperar mais
um ano para tanto.
Diante do exposto, não vislumbramos quaisquer
óbices em contrário, motivo pelo qual votamos pela
aprovação do texto e pela rejeição da emenda.
Apresento, contudo, emenda de redação para
corrigir problema de técnica legislativa. A medida em
exame altera o parágrafo único do art. 3º da Lei nº
6.360, mas esta não contém tal dispositivo. Ele foi
acrescentado pela Medida Provisória nº 2.190 que,
embora tenha força de lei, não foi aprovada pelo Congresso Nacional.
Isso significa que, se não for aprovada essa
emenda de redação, sendo sancionada a presente
medida provisória, haveria no mundo jurídico um choque da norma nela contida com a idêntica norma pre vista na medida provisória em tramitação, a de nº
2.190, o que naturalmente ocasionaria insegurança
jurídica.
Por esse motivo, entendemos a necessidade de
correção do caput do art. 1º da Medida Provisória nº
91, a título de emenda de redação.
É o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976
Dis põe sobre a Vigi lân cia Sa nitá ria a que fi cam su jeitos os Medi ca men tos, as Drogas, os Insumos Far ma cêu ticos e Correlatos, Cosméticos, Sa ne antes e outros pro dutos, e dá outras
providências.
...................................................................................
Art. 3º Para os efeitos desta lei, além das defi nições estabelecidas nos incisos I, II, III, IV, V e VII
do art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de
1973, são adotadas as seguintes:
...................................................................................
Parágrafo único (Vide Medida Provisória nº
2.190-34, de 23-8-2001 (Vide Medida Provisória nº
91, de 23-12-2002).
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.190-34,
DE 23 DE AGOSTO DE 2001
Altera dispositivos das Leis nº
9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e nº 6.437, de 20 de
agosto de 1977, que configura infrações
à legislação sanitária federal e estabelece as sanções respectivas, e dá outras
providências.
...................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Está en cerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 9 horas e 21
minutos.)
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca a 6º Reunião do Conselho, a re alizar-se no dia 15 de abril de 2003, terça-feira, às
17h na sala nº 6, da Ala Senador NiIo Coelho, destinada a ouvir o Exmº Sr. Senador Antonio Carlos Ma galhães, nos autos da Denuncia nº 1, de 2003.
Brasília, 9 de abril de 2003. – Senador Juvencio
da Fonseca, Presidente.
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CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2002)

COMPOSIÇÃO
Presidente: JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO1

Vice-Presidente: JAYME SIROTSKY

1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º
TITULARES
Representante das empresas de rádio
PAULO MACHADO DE
(inciso I)
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Representante das empresas de
ROBERTO WAGNER
televisão (inciso II)
MONTEIRO
Representante de empresas da
PAULO CABRAL DE
imprensa escrita (inciso III)
ARAÚJO
Engenheiro
com
notório
conhecimento
na
área
de FERNANDO BITTENCOURT
comunicação social (inciso IV)
Representante
da
categoria
DANIEL KOSLOWSKY HERZ
profissional dos jornalistas (inciso V)
Representante
da
categoria FRANCISCO PEREIRA DA
profissional dos radialistas (inciso VI)
SILVA
Representante
da
categoria BERENICE ISABEL MENDES
profissional dos artistas (inciso VII)
BEZERRA
Representante
das
categorias
GERALDO PEREIRA DOS
profissionais de cinema e vídeo
SANTOS
(inciso VIII)
Representante da sociedade civil JOSÉ PAULO CAVALCANTI
(inciso IX)
FILHO
Representante da sociedade civil
ALBERTO DINES
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
JAYME SIROTSKY
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
CARLOS CHAGAS
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
RICARDO MORETZSOHN
(inciso IX)

SUPLENTES
EMANUEL SORAES
CARNEIRO
FLÁVIO
DE
CASTRO
MARTINEZ
CARLOS
ROBERTO
BERLINCK
MIGUEL CIPOLLA JR.
FREDERICO
BARBOSA
GHEDINI
ORLANDO JOSÉ FERREIRA
GUILHON
STEPAN NERCESSIAN
ANTÔNIO FERREIRA DE
SOUSA FILHO
MANUEL ALCEU AFFONSO
FERREIRA
ANTÔNIO DE PÁDUA TELES
DE CARVALHO
JORGE DA CUNHA LIMA
REGINA DALVA FESTA
ASSUNÇÃO
HERNANDES
MORAES DE ANDRADE

Composição atualizada em 07.04.2003
Nota:
1
Presidente e Vice-Presidente eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 25.6.2002.
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COMISSÕES DE TRABALHO
01 - Comissão de Regionalização da Programação (constituída na Reunião de 26/06/2002)
§ Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§ Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
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04 - Comissão para análise e emissão de parecer sobre o Projeto de Lei do Senado nº 175, de
2001 (capital estrangeiro nas TVs a Cabo) (constituída na Reunião de 17/03/2003. Parecer
aprovado na Reunião de 07/04/2003)
§ Daniel Koslowsky Herz (Coordenador – Representante da categoria profissional dos jornalistas)
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§ Carlos Chagas (Coordenador – Representante da sociedade civil)
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§ Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
§ Geraldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo)
§ Alberto Dines (Representante da sociedade civil)
§ Ricardo Moretzsohn (Representante da sociedade civil)
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2063
1. Augusto Botelho
RR
1
PTB
Geraldo Mesquita Júnior (PSB)
AC
1078
1. Fernando Bezerra (PTB) RN
PSB 1, PL 1 e PPS
Magno Malta (PL)
ES
4164
1. Marcelo Crivella (PL) RJ
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Romeu Tuma (PFL/SP)

4345
3232
3256
3055
2271
2212
1306
2104
2391
3213
1137
1201
2041
2461
5077
2051

(atualizada em 19.03.2003)
Notas:
1
Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo.
2
Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.
3
Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003.
4
Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-4569

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
COMPOSIÇÃO 1
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)
Senador Hélio Costa (PMDB-MG)
Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)

Corregedor
1º Corregedor Substituto
2º Corregedor Substituto
3º Corregedor Substituto

Notas:
1
Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93.
SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-4569
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COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS)
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aloizio Mercadante
1. Ideli Salvatti
Ana Júlia Carepa
2. Flávio Arns
Eduardo Suplicy
3. Serys Slhessarenko
Delcídio Amaral
4. Duciomar Costa
Roberto Saturnino
5. Magno Malta
Antonio Carlos Valadares
6. Aelton Freitas
Geraldo Mesquita Júnior
7. (vago)
Fernando Bezerra
8. (vago)
PMDB
Ramez Tebet
1. Hélio Costa
Mão Santa
2. Luiz Otávio
Garibaldi Alves Filho
3. Valmir Amaral
Gilberto Mestrinho
4. Gerson Camata
João Alberto Souza
5. Sérgio Cabral
Pedro Simon
6. Ney Suassuna
Valdir Raupp
7. Íris de Araújo
PFL
César Borges
1. Antonio Carlos Magalhães
Efraim Morais
2. Demóstenes Torres
Jonas Pinheiro
3. João Ribeiro
Jorge Bornhausen
4. José Agripino
Paulo Octavio
5. José Jorge
Rodolpho Tourinho
6. Marco Maciel
PSDB
Antero Paes de Barros
1. Arthur Virgílio
Sérgio Guerra
2. Romero Jucá
Eduardo Azeredo
3. Lúcia Vânia
Tasso Jereissati
4. Leonel Pavan
PDT
Almeida Lima
1. Osmar Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. João Batista Motta
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
(29 titulares e 29 suplentes)
Presidente: Senador Romero Jucá (PSDB-RR)
Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes (PTB-AP)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1. Delcídio Amaral
Eurípedes Camargo
2. Serys Slhessarenko
Fátima Cleide
3. Tião Viana
Flávio Arns
4. Antonio Carlos Valadares
Sibá Machado
5. Duciomar Costa
João Capiberibe
6. (vago)
Aelton Freitas
7. (vago)
Papaléo Paes
8. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. Garibaldi Alves Filho
Juvêncio da Fonseca
2. Hélio Costa
Íris de Araújo
3. Ramez Tebet
Sérgio Cabral
4. José Maranhão
Ney Suassuna
5. Pedro Simon
Amir Lando
6. (vago)
Renan Calheiros
7. (vago)
PFL
Edison Lobão
1. Antonio Carlos Magalhães
Jonas Pinheiro
2. César Borges
José Agripino
3. Demóstenes Torres
Leomar Quintanilha
4. Efraim Morais
Renildo Santana
5. Jorge Bornhausen
Roseana Sarney
6. (vago)
PSDB
Romero Jucá
1. Eduardo Azeredo
Lúcia Vânia
2. Tasso Jereissati
Teotônio Vilela Filho
3. (vago) 1
Antero Paes de Barros
4. Sérgio Guerra
Reginaldo Duarte
5. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
Álvaro Dias
2. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
1

O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03.
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3114605 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA)
Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
2. Ana Júlia Carepa
Tião Viana
3. Sibá Machado
Antonio Carlos Valadares
4. Fernando Bezerra
Magno Malta
5. Geraldo Mesquita Júnior
Papaléo Paes
6. João Capiberibe
Marcelo Crivella
7. (vago)
PMDB
Amir Lando
1. Ramez Tebet
Garibaldi Alves Filho
2. João Alberto Souza
José Maranhão
3. Íris de Araújo
Juvêncio da Fonseca
4. Valmir Amaral
Luiz Otávio
5. Sérgio Cabral
Pedro Simon
6. Ney Suassuna
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Efraim Morais
César Borges
2. João Ribeiro
Demóstenes Torres
3. Jorge Bornhausen
Edison Lobão
4. José Jorge
Renildo Santana
5. Rodolpho Tourinho
PSDB
Arthur Virgílio Neto
1. Antero Paes de Barros
Tasso Jereissati
2. Teotônio Vilela Filho
Romero Jucá
3. Leonel Pavan
PDT
Jefferson Peres
1. Almeida Lima
PPS
João Batista Motta
1. Mozarildo Cavalcanti
Secretária: Gildete Leite de Melo
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário n º 3 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E – Mail: gildete@senado.gov.br

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR)
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
1. Tião Viana
Fátima Cleide
Flávio Arns
2. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti
3. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
4. Papaléo Paes
Duciomar Costa
5. Sibá Machado
Aelton Freitas
6. Marcelo Crivella
(vaga cedida ao PMDB)
7. (vago)
(vago)
8. (vago)
PMDB
Hélio Costa
1. Mão Santa
Íris de Araújo
2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
3. Juvêncio da Fonseca
Gerson Camata
4. Luiz Otávio
Sérgio Cabral
5. Valmir Amaral
José Maranhão
6. Amir Lando
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao 7. (vago)
Governo)
PFL
Demóstenes Torres
1. Edison Lobão
Jorge Bornhausen
2. Jonas Pinheiro
José Jorge
3. José Agripino
Leomar Quintanilha
4. Marco Maciel
Renildo Santana
5. Paulo Octavio
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Sérgio Guerra
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte
3. Teotônio Vilela Filho
Antero Paes de Barros
4. Lúcia Vânia
PDT
Osmar Dias
1. Jefferson Peres
Almeida Lima
2. Álvaro Dias
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos de 19.2.2003, o PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário n º 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.
Atualizada em 10/04/2003

5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
(17 titulares e 9 suplentes)
Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB)
Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eurípedes Camargo
1. Ana Júlia Carepa
Heloísa Helena
2. Delcídio Amaral
Antonio Carlos Valadares
3. Geraldo Mesquita Júnior
Aelton Freitas
Duciomar Costa
PMDB
Ney Suassuna
1. Valmir Amaral
Luiz Otávio
2. Gilberto Mestrinho
Gerson Camata
João Alberto Souza
PFL
César Borges
1. Jorge Bornhausen
Efraim Morais
2. Paulo Octavio
João Ribeiro
Leomar Quintanilha
PSDB
Romero Jucá
1. Leonel Pavan
Antero Paes de Barros
PDT
Osmar Dias
1. Almeida Lima
PPS
João Batista Motta
Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário n º 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113915 Fax: 3111060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.
Atualizada em 24/03/2003
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6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)
Vice-Presidente: (aguardando eleição)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
1. Serys Slhessarenko
Sibá Machado
Eurípedes Camargo
2. (vago)
Magno Malta
3. (vago)
Aelton Freitas
4. (vago)
Marcelo Crivella
5. (vago)
PMDB
Renan Calheiros
1. Gerson Camata
Ney Suassuna
2. Amir Lando
José Maranhão
3. Gilberto Mestrinho
Sérgio Cabral
4. (vago)
Garibaldi Alves Filho
5. (vago)
PFL
1. Demóstenes Torres

Edison Lobão

Efraim Morais
Leomar Quintanilha
Rodolpho Tourinho

2. Jonas Pìnheiro
3. (vago)
4. Roseana Sarney
PSDB
Lúcia Vânia
1. Lúcia Vânia
(vago)1
2. Romero Jucá
Reginaldo Duarte
3. Antero Paes de Barros
PDT
Jefferson Peres
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. João Batista Motta
1
O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03.
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3113915 Fax: 3111060
E – Mail: mariadul@senado.br .
Atualizada em 26/03/2003
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
1. Flávio Arns
Eduardo Suplicy
Heloísa Helena
2. Fátima Cleide
3. Aloizio Mercadante
João Capiberibe
4. Duciomar Costa
Marcelo Crivella
5. Aelton Freitas
Fernando Bezerra
Tião Viana (por cessão do PMDB)
PMDB
Gilberto Mestrinho
1. Pedro Simon
João Alberto Souza
2. Ramez Tebet
Luiz Otávio
3. Valdir Raupp
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
4. Juvêncio da Fonseca
Hélio Costa
5. (vago)
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Edison Lobão
João Ribeiro
2. Renildo Santana
José Agripino
3. Rodolpho Tourinho
Marco Maciel
4. Roseana Sarney
PSDB
Arthur Virgílio
1. Antero Paes de Barros
Eduardo Azeredo
2. Tasso Jereissati
Lúcia Vânia
3. Sérgio Guerra
PDT
Jefferson Péres
1. Álvaro Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário n º 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br
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8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE)
Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Delcídio Amaral
1. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti
2. Fátima Cleide
Serys Slhessarenko
3. Heloísa Helena
Sibá Machado
4. Ana Júlia Carepa
Geraldo Mesquita Júnior
5. Duciomar Costa
Duciomar Costa
6. Fernando Bezerra
Magno Malta
7. Marcelo Crivella
PMDB
Gerson Camata
1. Mão Santa
Amir Lando
2. Luiz Otávio
Valdir Raupp
3. Pedro Simon
Valmir Amaral
4. Renan Calheiros
Gilberto Mestrinho
5. (vago)
José Maranhão
6. (vago)
PFL
João Ribeiro
1. César Borges
José Jorge
2. Jonas Pinheiro
Marco Maciel
3. Leomar Quintanilha
Paulo Octavio
4. Renildo Santana
Rodolpho Tourinho
5. Roseana Sarney
PSDB
Leonel Pavan
1. Romero Jucá
Sérgio Guerra
2. (vago) 1
Teotônio Vilela Filho
3. Reginaldo Duarte
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
PPS
João Batista Motta
1. Mozarildo Cavalcanti
1O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03.
Secretário: Celso Parente
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário n º 13 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3114607 Fax: 3113286
E – Mail: cantony@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 Slhessarenko4
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4
PMDB
1

Senadora Íris de Araújo

UF
GO

RAMAL
3148

MA

3070

MT

2291

GO

2038

RR

2041

AP

3253

AC

1078

ES

4164

PFL
Senadora Roseana Sarney 1

PT
Senadora Serys Slhessarenko 1

PSDB
Senadora Lúcia Vânia

1

PDT
Senador Augusto Botelho 3

PTB
Senador Papaléo Paes

1

PSB
Senador Geraldo Mesquita Júnior

2

PL
Senador Magno Malta

1

PPS
Senadora Patrícia Saboya Gomes

1

CE

2301
Atualizada em 12.3.2003

Notas:
1
Designados na Sessão do SF de 26.2.2003
2
Designado na Sessão do SF de 7.3.2003
3
Designado na Sessão do SF de 11.3.2003
4
Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-4569

EDIÇÃO DE HOJE: 348 PÁGINAS

