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1.2.1 – Ofícios do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados
Nºs 810/2004, de 22 do corrente, restituindo
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compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de
Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do
Senhor Ministro Vicente Leal de Araújo.................
1.2.3 – Leitura de pareceres
Nº 566 de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 772, de
2003 (nº 2.485/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cidadã de Promoção Educacional, Cultural,
Artística, Esportiva e Comunicação Social de Cananéia a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Cananéia, Estado de São Paulo. .....
Nº 567 de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 782, de
2003 (nº 2.507/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Rio Negro – ACORI a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Negro, Estado
de Mato Grosso do Sul. .........................................
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Nº 568 de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 791, de
2003 (nº 36/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Educar-Sul Brasil para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade Florianópolis,
Estado de Santa Catarina. ....................................
Nº 569, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 807, de
2003 (nº 2.547/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Difusora Matogrossense Ltda para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul. .......
Nº 570, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 837, de
2003 (nº 30/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Rio Brilhante, Estado de
Mato Grosso do Sul. ..............................................
Nº 571, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 888, de
2003 (nº 3.013/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Carmo
da Cachoeira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Carmo da Cachoeira, Estado de Minas Gerais.........
Nº 572, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 913, de
2003 (nº 1.853/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova que outorga permissão à SM Comunicações Ltda.,,, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Cachoeiro do
Itapemirim, Estado do Espírito Santo. ...................
Nº 573, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 914, de
2003 (nº 3.068/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à S. M.
Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Mantena, Estado de Minas Gerais. ..................
Nº 574, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 923, de
2003 (nº 2.433/2002, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Gonçalves a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Gonçalves, Estado de Minas Gerais......................
Nº 575, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 927, de
2003 (nº 2.745/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação Margareth Suassuna Laureano – FUNAMSL a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Riacho dos Cavalos, Estado da Paraíba. ..............
Nº 576, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 936, de
2003 (nº 2.760/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Social de Barra de São Francisco a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo.
Nº 577, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2004
(nº 2.897/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio AM
Atalaia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Sete Quedas,
Estado de Mato Grosso do Sul..............................
Nº 578, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 36, de
2004 (nº 2.788/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação Mário
Moacyr Porto para o Desenvolvimento Comunitário de Cruz do Espírito Santo – FMMP, a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cruz do Espírito Santo, Estado da Paraíba. .........
Nº 579, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 2004
(nº 1.328/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Comunidade Terceiro
Milênio a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Patos, Estado da Paraíba......
Nº 580, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de
2004 (nº 2.101/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação dos
Moradores do Bairro do Pombalzinho – ASMOP
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Coremas, Estado da Paraíba. ...............
Nº 581, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de
2004 (nº 2.255/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão À Rádio
Cajazeiras FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Campina Grande, Estado da Paraíba....................
Nº 582, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 67, de
2004 (nº 2.670/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da FM
Corumbá Ltda., para explorar serviço de radiodifu-
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são sonora em freqüência modulada na cidade de
Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul. ............
Nº 583, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 90, de
2004 (nº 2.371/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Regional Integrada – FURI para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul.
Nº 584, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 93, de
2004 (nº 2.675/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Sociedade Rádio Ponta Porã Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul. ....
Nº 585, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de
2004 (nº 2.499/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Glória Radiodifusão
Cultural e Educacional – GRACE a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Glória de
Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul. ...........
Nº 586, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 110, de
2004 (nº 2.512/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação das
Entidades da Pró Rádio “Cidade” a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Camapuã,
Estado de Mato Grosso do Sul..............................
Nº 587, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de
2004 (nº 2.561/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Tubaronense de Difusão Comunitária a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Tubarão,
Estado de Santa Catarina. ....................................
Nº 588, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de
2004 (nº 2.587/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Entre Rios FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Entre Rios, Estado da Bahia..................................
Nº 589, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 132, de
2004 (nº 2.697/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Continental Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Palotina,
Estado do Paraná. .................................................
Nº 590, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 142, de
2004 (nº 2.767/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Iporã Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Iporã, Estado do Paraná. .......................................
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Nº 591, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 151, de
2004 (Nº 1.591/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário Com Rádio Local Alternativa
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Sumé, Estado da Paraíba. ...............
Nº 592, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 154, de
2004 (Nº 67/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio FM Corumbá Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás. .............
Nº 593, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 156, de
2004 (Nº 180/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Novo Milênio para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Guarapari, Estado do Espírito Santo. ...............
Nº 594, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 194, de
2004 (Nº 3.037/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão e Cultura de Anaurilândia – MS a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Anaurilândia, Estado do Mato Grosso do Sul. .............
Nº 595, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 225, de
2004 (Nº 21/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Jornal de Sousa Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Sousa, Estado da Paraíba. ...............................
Nº 596, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 399, de
2003 (Nº 882/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Sônia Ivar para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade do
Gama, Distrito Federal...........................................
Nº 597, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 830, de
2003 (Nº 2.618/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio Estrada da Saudade (FM) a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.....................
Nº 598, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 848, de
2003 (Nº 2.129/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de
Assistência Social – Casa da Bênção a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Taguatinga, Distrito Federal. ..................................
Nº 599, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 890, de
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2003 (nº 2.781/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Cultural Amigos de São Luiz Gonzaga a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul. .
Nº 600, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 901, de
2003 (Nº 100/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Real
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro. .......
Nº 601, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 925, de
2003 (Nº 2.622/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a FUCAP – Fundação Cultural Amigos de Prados a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Prados,
Estado de Minas Gerais. .......................................
Nº 602, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 930, de
2003 (Nº 2.753/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pedralvense de Radiodifusão a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pedralva, Estado de Minas Gerais.........................
Nº 603, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 931, de
2003 (Nº 2.755/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de
Difusão Comunitária Cultural de Paracatu – MG
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais........
Nº 604, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 937, de
2003 (Nº 2.761/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Beneﬁcente e Cultural Comunitária de Monte Santo
de Minas – MG a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Monte Santo de Minas,
Estado de Minas Gerais. .......................................
Nº 605, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 2, de
2004 (Nº 143/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Centro de Tradições Nordestinas a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Bertioga, Estado de São Paulo..............................
Nº 606, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 7, de 2004
(Nº 3.123/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Alpha Comunicações de Macatuba S/C Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Macatuba, Estado de São Paulo.............
Nº 607, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 11, de 2004
(Nº 2.338/2002, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação do Alto São Francisco – SOCIALTO a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Piumhi, Estado de Minas Gerais........
Nº 608, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 18, de 2004
(Nº 2.605/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Cachoeira Alta
Telecomunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Piedade dos Gerais, Estado de Minas Gerais. ....
Nº 609, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 21, de
2004 (Nº 2.668/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical
na cidade de Teresina, Estado do Piauí. ...............
Nº 610, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 25, de
2004 (nº 2.677/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Teóﬁlo Otoni Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Teóﬁlo
Otoni, Estado de Minas Gerais..............................
Nº 611, de 2004, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 2004 (Nº
2.791/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária “Nova
Pequeri” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pequeri, Estado de Minas Gerais.
Nº 612, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 39, de
2004 (Nº 2.794/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Roncador de Nova Xavantina – RCR a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso. .............
Nº 613, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 69, de
2004 (Nº 102/2003, na Câmara dos Deputados), que
a Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Ubaense de Educação e Cultura para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais. ...........
Nº 614, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 76, de
2004 (Nº 3.109/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural de Martinho Campos para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Martinho Campos,
Estado de Minas Gerais. .......................................
Nº 615, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 78, de
2004 (Nº 440/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação de Comunicação Educativa e Cultural Nossa
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Senhora da Conceição para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Abaetetuba, Estado do Pará. ................
Nº 616, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 96, de
2004 (Nº 2.262/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Lagoa da Prata – ACLAP a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais.
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Nº 617, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 100, de
2004 (Nº 2.537/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Alto da Serra Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. ........
Nº 618, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 109, de
2004 (Nº 2.500/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Sociedade Comunitária de Radiodifusão de Canápolis – Rádio Triângulo a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Canápolis, Estado de Minas Gerais.
Nº 619, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 127, de
2004 (Nº 2.600/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural, Ecológica e Educativa Quatro Bicas
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itapecerica, Estado de Minas Gerais. ...
Nº 620, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 130, de
2004 (Nº 2.644/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Revanche FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Valinhos, Estado de São Paulo. ........................
Nº 621, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 135, de
2004 (Nº 2.463/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Gois de Radiodifusão Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Diamantino, Estado de Mato Grosso. ...
Nº 622, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 137, de
2004 (Nº 2.720/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio FM Apoio Comunicações Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Nº 623, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 164, de
2004 (Nº 2.929/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Diário
de Presidente Prudente Ltda., para explorar serviço
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de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo. .............
Nº 624, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 174, de
2004 (Nº 2.948/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza o Centro Cultural
Nossa Senhora da Assunção a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Cabo Frio,
Estado do Rio de Janeiro.......................................
Nº 625, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 326, de
2004 (Nº 626/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Guilherme Müller para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Barueri,
Estado de São Paulo. ............................................
Nº 626, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 635, de
2003 (Nº 2.805/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Aquarela Cearense Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Miraima, Estado do Ceará. ...................
Nº 627, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 669, de
2003 (nº 2.835/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Televisão de Sergipe S/A, para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.........................................
Nº 628, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 696, de 2003
(Nº 2.636/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Fundação Antônia Izelda Cunha
Braga a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Quitéria, Estado do Ceará............
Nº 629, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 852, de
2003 (Nº 2.364/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Tapera Falando Mais Alto a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São José
da Tapera, Estado de Alagoas. ..............................
Nº 630, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 900, de
2003 (Nº 2.655/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Tropical FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina.............
Nº 631, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 926, de
2003 (nº 2.744/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Televisão Cidade Branca Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul. ............
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Nº 632, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 947, de
2003 (Nº 2.776/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Rádio Educativa Famílias Unidas para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guanambi, Estado da Bahia.
Nº 633, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 951, de
2003 (Nº 2.099/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
FM Vitória de Gandu Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Gandu, Estado da Bahia. ......................
Nº 634, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 27, de
2004 (Nº 2.687/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
São Bento Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Bento
do Sul, Estado de Santa Catarina. ........................
Nº 635, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 38, de 2004
(Nº 2.793/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Pró-Cidadania Avareense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Avaré, Estado de São Paulo.
Nº 636, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 42, de
2004 (Nº 2.815/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Zumbi dos Palmares a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itaberaba,
Estado da Bahia. ...................................................
Nº 637, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 94, de 2004
(Nº 2.739/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rede Guaicurus
de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul. .........
Nº 638, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 121, de
2004 (Nº 2.586/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Querência de Santo Augusto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Santo Augusto, Estado do Rio Grande do Sul. ....
Nº 639, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 139, de
2004 (Nº 2.740/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Sociedade Pitangui de Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná..........
Nº 640, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 145, de
2004 (Nº 2.823/2002, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que outorga concessão à Sociedade
Barrabugrense de Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso. .
Nº 641, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 172, de
2004 (Nº 2.941/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores de Umbuzeiro – AMU a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Umbuzeiro,
Estado da Paraíba. ................................................
Nº 642, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 179, de
2004 (Nº 2.985/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação Pedro
Soares Nutto para o Desenvolvimento Comunitário de Caaporã – FUNPSN, a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Caaporã,
Estado da Paraíba. ................................................
Nº 643, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 202, de
2004 (Nº 3.095/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Proware
2000 Telecomunicação Som e Imagem Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Serra Negra, Estado
de São Paulo. ........................................................
Nº 644, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 203, de
2004 (Nº 3.097/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à L. M.
Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Catanduva, Estado de São Paulo. ........
Nº 645, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 204, de
2004 (Nº 3.100/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Nascente Comunicações Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Bertioga, Estado de São Paulo. ............
Nº 646, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 208, de
2004 (Nº 3.107/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Star Rádio e Comunicações Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo.
Nº 647, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 235, de
2004 (Nº 362/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a SAICP 19482Ý– Sociedade de Assistência ao Idoso e Comunidade de
Porteiras a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porteiras, Estado do Ceará. ..
Nº 648, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 288, de
2004 (nº 268/2003, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Jardim de São José a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Russas,
Estado do Ceará....................................................
Nº 649, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 317, de
2004 (Nº 2.714/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária de Juripiranga – ARCJ a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Juripiranga, Estado da Paraíba. ............................
Nº 650, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 321, de
2004 (Nº 2.803/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação Jornalista
Rivanildo Oliveira Mangueira – FJROM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santana de Mangueira, Estado da Paraíba...........
Nº 651, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 323, de
2004 (Nº 2.818/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de
Radiodifusão Comunitária de Mogeiro – ARCM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Mogeiro, Estado da Paraíba..................
Nº 652, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 364, de
2004 (Nº 905/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rede
Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás..
Nº 653, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 456, de
2004 (Nº 919/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Stúdio FM Stéreo Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo....
Nº 654, de 2004, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº 461, de
2004 (Nº 3.155/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga a permissão à Fundação João XXIII para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Votorantim, Estado de São Paulo. ....................
1.2.4 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que os Projetos de Decreto
Legislativo nºs 399, 635, 669, 696, 772, 782, 791,
807, 830, 837, 848, 852, 888, 890, 900, 901, 913,
914, 923, 925, 926, 927, 930, 931, 936, 937, 947
e 951, de 2003; 2, 3, 7, 11, 18, 21, 25, 27, 36, 37,
38, 39, 42, 53, 59, 64, 67, 69, 76, 78, 90, 93, 94,
96, 100, 108, 109, 110, 117, 121, 122, 127, 130,
132, 135, 137, 139, 142, 145, 151, 154, 156, 164,
172, 174, 179, 194, 202, 203, 204, 208, 225, 235,

19705

19707

19710

19713

19716

19719

19721

Junho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

288, 317, 321, 323, 326, 364, 456 e 461, de 2004,
sejam apreciados pelo Plenário, tendo em vista o
recebimento dos Ofícios nºs 23, 24 e 25, de 2004,
da Comissão de Educação. ...................................
Término do prazo, ontem, sem apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 188,
de 2004, de iniciativa da Comissão Temporária
criada nos termos dos Requerimentos nºs 529,
de 2003; 19, 164, 350, 444, 577 e 587, de 2004,
que dispõe sobre o procedimento administrativo
de demarcação de terras indígenas e dá outras
providências. .......................................................
1.2.5 – Discursos do Expediente
SENADORA SERYS SLHESSARENKO – Libertação de 120 pessoas mantidas em regime de
escravidão na Fazenda Guariba, no município de
Vila Rica/MT. Elogios aos grupos móveis de ﬁscalização do Ministério do Trabalho e à Polícia Federal.
Comentários sobre o II Plano Nacional de Reforma
Agrária. ..................................................................
SENADOR PAULO PAIM – Relato do comparecimento de comissão representando o Senado
Federal nos funerais do ex-governador dos Estados
do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, Leonel de
Moura Brizola. Iniciativa do Ministro dos Transportes
de regulamentar o transporte interestadual para os
idosos. Defesa do Estatuto da Pessoa Portadora de
Deﬁciência. Necessidade de uma política de recomposição do salário mínimo. Elogios aos assessores
e consultores do Senado Federal. ........................
1.2.6 – Leitura de requerimentos
Nº 819, de 2004, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando a inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2002,
em tramitação na Comissão de Educação, que autoriza o Poder Executivo a criar um Colégio Militar
em Boa Vista, capital do Estado de Roraima. .......
Nº 820, de 2004, de autoria do Senador Arthur Virgilio, solicitando voto de aplauso à Fundação
Universidade de Brasília, pela iniciativa de promover a criação da Casa da Amazônia, com sede na
Capital Federal. .....................................................
Nºs 821 e 822, de 2004, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando ao Ministro de Estado
da Saúde as informações que menciona. .............
Nº 823, de 2004, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando ao Ministro de Estado da
Educação as informações que menciona..............
Nº 824, de 2004, de autoria do Senador Arthur
Virgílio, solicitando ao Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca as informações que menciona. ....
Nº 825, de 2004, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando a retirada do Requerimento
nº 759, de 2004, de sua autoria. Deferido. ...........
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1.2.7 – Discursos do Expediente (Continuação)
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI – Criação do Colégio Militar em Roraima e transformação
do Colégio Militar de Manaus em Escola Preparatória
de Cadetes. Defesa da apresentação de emendas
de parlamentares ao Orçamento da União..............
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO – Relato de
viagem ao Rio Grande do Sul, como representante
desta Casa, para acompanhar o funeral de Leonel
de Moura Brizola....................................................
SENADOR LUIZ OTÁVIO – Homenagem a
Leonel de Moura Brizola. Preocupação diante do
prazo para adaptação das operadoras de terminais
marítimos às novas regras de segurança contra atos
terroristas. Realização de convenções municipais para
conﬁrmação das chapas para as próximas eleições.
1.2.8 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR ALVARO DIAS – Comentários
sobre matérias publicadas na imprensa nacional
acerca da votação do valor do salário mínimo. .....
SENADOR MARCOS GUERRA – Aspectos
que diﬁcultam a atividade empresarial no Brasil:
elevada carga tributária, excesso de normas regulatórias, burocracia e falta de crédito. ....................
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO – Saudação
à escritora amazonense Regina Melo pelo lançamento do livro “Ykamiabas, Filhas da Lua, Mulheres
da Terra”.................................................................
1.3 – ENCERRAMENTO
2 – EMENDAS
Nºs 1 a 34, apresentadas à Medida Provisória
nº 192, de 2004. ....................................................
SENADO FEDERAL
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3 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
– 52ª LEGISLATURA
4 – COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
5 – CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
6 – CORREGEDORIA PARLAMENTAR
7 – PROCURADORIA PARLAMENTAR
8 – CONSELHO DO DIPLOMA MULHERCIDADÃ BERTHA LUTZ
CONGRESSO NACIONAL
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9 – CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
10 – CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
11 – COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL (Representação Brasileira)
12 – COMISSÃO MISTA DE CONTROLE
DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA (CCAI)
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Ata da 90ª Sessão Não Deliberativa,
em 25 de junho de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim e da Sra. Serys Slhessarenko

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, ofícios do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PS-GSE nº 810
Brasília, 22 de junho de 2004
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
ﬁns, que o Projeto de Lei de Conversão nº 23, de
2004 (MP nº 165/04), o qual “Dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de Águas
e entidades delegatórias das funções de Agências
de Águas relativas à gestão de recursos hídricos de
domínio da União e dá outras providências”, foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, convertendo-se na Lei nº 10.891, de 9 de
junho de 2004.
Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da
Mensagem e do texto da Lei em que foi convertido.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima,
Primeiro-Secretário.
OS–GSE nº 814/04
Brasília, 24 de junho de 2004
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
ﬁns, que foi aprovado o Projeto de Lei nº 32, de 2004
(MPV nº 174/04), o qual “Altera os prazos previstos nos
arts. 29, 30 e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003, e os arts. 5º e 6º da referida Lei e dá outras
providências”, foi sancionado pelo Excelentíssimo Se-

nhor Presidente da República, convertendo-se na Lei
nº 10.984, de 17 de junho de 2004.
Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma
via dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da mensagem e do texto da lei em que o mesmo
foi convertido.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima,
Primeiro-Secretário.
OS–GSE nº 815/04
Brasília, 24 de junho de 2004
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
ﬁns, que foi aprovado o Projeto de Lei nº 3, de 2003
(nº 102/03 no Senado Federal), o qual “Acrescenta
parágrafos ao art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, criando o tipo
especial denominado “Violência Doméstica”, foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, convertendo-se na Lei nº 10.886, de 17 de
junho de 2004.
Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma
via dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da mensagem e do texto da Lei em que o mesmo
foi convertido.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os ofícios que acabam de ser lidos serão anexados
aos processados das respectivas matérias e vão à
publicação.
Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº
32, de 2004, a Presidência comunica ao Plenário que
a matéria será encaminhada à Comissão Mista, nos
termos do art. 11, da Resolução nº 1, de 2002-CN.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, Mensagem do Senhor Presidente da
República, que passo a ler.
É lida a seguinte:
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MENSAGEM Nº 81, DE 2004
(Nº 343/2004, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do parágrafo único, in ﬁne, do art.
104, da Constituição, submeto a aprovação de Vossas
Excelências o nome do Doutor Arnaldo Esteves Lima,
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Juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com
sede no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo
de Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do
Senhor Ministro Vicente Leal de Araújo.
Brasília, 22 de junho de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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Aviso nº 700 – C. Civil
Brasília, 22 de junho de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do
Doutor Arnaldo Esteves Lima, Juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para compor o Superior
Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Vicente
Leal de Araújo.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Mensagem lida vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 566, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 772, de
2003 (nº 2.485/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cidadã de Promoção Educacional, Cultural, Artística,
Esportiva e Comunicação Social de Cananéia a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cananéia, Estado
de São Paulo.
Relator: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 772, de
2003 (nº 2.485, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 461,
de 22 de março de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Cidadã de Promoção Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social de Cananéia a executar serviço de radiodifuisão comunitária
na cidade de Cananéia, Estado de São Paulo. O ato
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foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 772, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 772, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a
Associação Comunitária Cidadã de Promoção
Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social de Cananéia a executar serviço de radio-
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difusão comunitária na cidade de Cananéia, Estado de
São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, em 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência – Papaléo Paes, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 62 Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para ex-
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ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redacão dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 567, DE 2OO4
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 782, de
2003 (nº 2.507/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
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Artístico e Cultural de Rio Negro – Acori
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Negro, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 782, de 2003 (nº 2.507, de 2002, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da
Portaria nº 982, de 12 de junho de 2002, que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico e Cultural de Rio Negro – ACORI a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se, por meio
de substitutivo, o ajuste do período de validade da
outorga, que passa de três para dez anos, por força
da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que
“altera o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de
Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo
de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de con-
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cessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 782, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 782, de 2003, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e
Cultural de Rio Negro – ACORI a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Negro,
Estado de Mato Grosso do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Juvêncio da Fonseca, Relator – Flavio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp
– José Maranhão – Efraim Morais – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azevedo – Teotonio
Vilela Filho.

19498

Sábado 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2004

Junho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
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pridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar
o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 568, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 791, de
2003 (nº 36/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educar-Sul Brasil para
executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina.
Relator: Senador Leonel Pavan
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 7.911, de 2003 (nº
36, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga concessão à Fundação Educar-Sul
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Brasil para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal, o ato constante
do Decreto de 20 de dezembro de 2002, que outorga
concessão para a execução, com ﬁns exclusivamente educativos, de serviço de radiodifusão de sons e
imagens.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciarse sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, Estados e Municípios, universidades e
fundações constituídas no Brasil, com ﬁnalidade
educativa, conforme preceitua o art. 14 do DecretoLei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no
seu art. 16, § 10, que as outorgas a estados e municípios serão deferidas mediante atos de autoriza-
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ção pelo Presidente da República ou pelo Ministro
de Estado das Comunicações, respectivamente, e
serão formalizadas por meio de convênio. O RSR
estabelece ainda, no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a
outorga para exploração de serviço não depende
de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 791, de 2003, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão
à Fundação Educar-Sul Brasil para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Leonel Pavan, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturino – Papaléo Paes – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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LEI Nº 4.117. DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº 4.117
(*), de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963.
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço:
(Redacão dada pelo Decreto nº 2.108. de 2412-1996)
....................................................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
(Redacão dada pelo Decreto nº 2.108, de 2412-1996)
§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo an-
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terior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes
de normas especíﬁcas.
(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 2412-1996)
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios
estabelecidos neste artigo.
(Redacão dada pelo Decreto nº 2.108. de 24l2-1996)
....................................................................................
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente
da República ou pelo Ministro de Estado das Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio
de convênio a ser ﬁrmado no prazo de sessenta dias.
(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-121996)
....................................................................................
PARECER Nº 569, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 807, de
2003 (nº 2.547/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora Matogrossense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 807, de
2003 (nº 2.547, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 17 de
julho de 2000, que renova concessão da Rádio Difusora
Matogrossense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Corumbá,
Estado de Mato Grosso do Sul. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 807, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 807, de 2003, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que renova concessão da Rádio Difusora Matogrossense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Corumbá, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Juvêncio da Fonseca, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp
– José Maranhão – José Jorge – Efraim Morais
– Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo
Paes – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio
Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 570, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 837, de
2003 (nº 30/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Brilhante, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo nº 837, de 2003 (nº 30, de
2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 284, de
2002, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 351, de 19
de março de 2002, que outorga permissão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Prisma Engenharia em Telecomunicações
Ltda.:

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Íris Simões.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que
outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art.
223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta
Casa do Legislativo, às formalidades e aos critérios
estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências
a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem
como pelo Ministério das Comunicações, que devem
instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 837, de 2003, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas, ﬁcando
caracterizado que a entidade Prisma Engenharia em
Telecomunicações Lida., em Rio Brilhante, atendeu
aos requisitos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da permissão, opinamos pela aprovação do ato,
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na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência – Juvêncio da Fonseca, Relator – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Roberto
Saturnino – Valdir Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes – José Jorge – Efraim Morais – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Reginaldo Duarte – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 571, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 888, de
2003 (nº 3.103/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Carmo da Cachoeira Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Carmo da Cachoeira, Estado de Minas
Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo

Sábado 26

19507

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 888, de
2003 (nº 3.103, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
1.096, de 26 de junho de 2002, que outorga permissão
à Rádio Carmo da Cachoeira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Carmo da Cachoeira, Estado de Minas
Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Analise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 888, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.

19508

Sábado 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 888, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que outorga permissão à Rádio
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Carmo da Cachoeira Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Carmo da Cachoeira, Estado de Minas Gerais,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, em 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Eduardo Azeredo, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino
– Valdir Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes
– Luiz Otávio – José Jorge – Efraim Morais – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLiCA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 572, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 913, de
2003 (nº 1.853/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à SM Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
Relator: Senador Gerson Camata
Relator ad hoc: Senador Roberto Saturnino
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 913, de
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2003 (nº 1.853, de 2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à SM Comunicações Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 449, de 7 de agosto de 2001,
que outorga permissão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à
Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do RISF.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,

19510

Sábado 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 913, de 2003, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na legislação
vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga
permissão à SM Comunicações Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
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dade de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito
Santo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Roberto Saturnino, Relator “Ad Hoc” – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes – Luiz Otávio
– José Jorge – Efraim Morais – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 573, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 914, de
2003 (nº 3.068, 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à S. M. Comunicações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Mantena,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 914, de 2003 (nº 3.068, de 2003, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à S. M. Comunicações Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Mantena, Estado de Minas Gerais.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 911, de 5 de junho de 2002,
que outorga permissão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a
serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o processo
submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 914, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
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jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 914, de 2003, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que outorga permissão à S. M. Comunicações
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Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Mantena, Estado de
Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, em 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Eduardo Azeredo, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir
Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco Maciel
– Teotonio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 574, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 923, de
2003 (nº 2.433/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de
Gonçalves a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gonçalves,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 923,
de 2003 (nº 2.433, de 2002, na Câmara dos Depu-
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tados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 220, de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza
a Associação Comunitária De Radiodifusão De Gonçalves a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Gonçalves, Estado de Minas Gerais. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 923, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 923, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
De Radiodifusão De Gonçalves a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Gonçalves, Es-
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tado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de Junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Eduardo Azeredo, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º – A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º – O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redacão dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passaa vigorar com a seguinte redação.
“Art. 6º ..................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumprida as exigências desta Lei
e demais disposições legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 575, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 927, de
2003 (nº 2.745/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação Margareth Suassuna Laureano
– FUNAMSL a executar serviço de radiodi-
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fusão comunitária na ddade de Riacho dos
Cavalos, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 927, de 2003
(nº 2.745, de 2002, na Câmara dos Deputados) que
aprova o ato que autoriza a Fundação Margareth Suassuna Laureano – FUNAMSL a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Riacho dos Cavalos, Estado da Paraíba.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 754, de 6 de dezembro
de 2001, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, jurldicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
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ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 927, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 927, de 2003, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Fundação Margareth Suassuna
Laureano – FUNAMSL a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riacho dos Cavalos,
Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência –
Efraim Morais, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge – Roberto Saturnino – Papaléo
Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel
– Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
Art. 1º O parágrafo único do art, 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º. ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta ei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 576, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 936, de
2003 (nº 2.760, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Comunicação Social De
Barra de São Francisco a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
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Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo.
Relator: Senador Gerson Camata
Relator ad. hoc: Senador Roberto Saturnino
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 936, de 2003
(nº 2.760, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Social de Barra de São Francisco a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra
de São Francisco, Estado do Espírito Santo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 203, de 25 de fevereiro
de 2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
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ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 936, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 936, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Comunicação Social de Barra de São Francisco a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra
de São Francisco, Estado do Espírito Santo, na forma
do Projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Roberto Saturnino, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do ad. 64, § 2º e § 42, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação. a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 577, DE 2004
Da Comissão de Educação,sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2004
(nº 2.897/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à
Rádio AM Atalaia Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
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na cidade de Sete Quedas, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2004 (nº 2.897, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Rádio AM Atalaia Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Sete
Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 22 de outubro de 2001,
que outorga concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
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termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 3, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 3, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão à Rádio AM Atalaia Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Sete Quedas, Estado de
Mato Grosso do Sul, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Juvêncio da Fonseca, Relator
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque
– Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais
– Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e teLevisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 578, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 36, de 2004
(nº 2.788/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova a ato que autoriza a Fundação
Mário Moacyr Porto para o Desenvolvimento Comunitário de Cruz do Espírito Santo
– FMMP a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cruz do Espírito
Santo, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 36, de
2004 (nº 2.788, de 2002, na Câmara dos Deputados),
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destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 643,
de 26 de abril de 2002, que autoriza a Fundação Mário
Moacyr Porto para o Desenvolvimento Comunitário de
Cruz do Espírito Santo – FMMP a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Cruz do Espírito
Santo, Estado da Paraíba. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, Imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 36, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga.
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III – Voto

Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 36, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Fundação Mário Moacyr
Porto para o Desenvolvimento Comunitário de Cruz do
Espírito Santo – FMMP a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cruz do Espírito Santo,

Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de Junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Efraim Morais, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – José Jorge – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz
Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotonio
Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
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normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumpridas as exigências desta lei
e demais disposições legais vigentes. (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 579, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 2004
(nº 1.328/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Comunidade Terceiro Milênio a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Patos, Estado da Paraíba.
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Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 53, de 2004 (nº 1.328, de 2001, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante
da Portaria nº 37, de 22 de fevereiro de 2001, que
autoriza a Comunidade Terceiro Milênio a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Patos, Estado da Paraíba. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu Relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto
foi considerado jurídico, constitucional e vazado em
boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.

Sábado 26

19527

A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar na 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 53, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 53, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Comunidade Terceiro
Milênio a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Patos, Estado da Paraíba, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Efraim Morais, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – José Jorge – Roberto
Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumpridas as exigências desta lei
e demais disposições legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 580, DE 2004
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 2004
(nº 2.101/ 2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
dos Moradores do Bairro do Pombalzinho
– ASMOP, a executar serviço de radiodi-
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fusão comunitária na cidade de Coremas,
Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de
2004 (nº 2.101, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
337, de 25 de junho de 2001, que autoriza a Associação dos Moradores do Bairro do Pombalzinho – ASMOP, a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Coremas, Estado da Paraíba. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 59, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 59, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Associação dos Moradores do
Bairro do Pombalzinho – ASMOP, a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Coremas,
Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência –
Efraim Morais, relator – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge – Reginaldo Duarte – Roberto
Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Romero
Jucá – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotonio
Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1993
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.816, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumpridas as exigências desta lei
e demais disposições legais vigentes.” (NA)
....................................................................................
PARECER Nº 581, DE 2004
Da Comissão de Educação,sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2004
(nº 2.255/ 2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Cajazeiras FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
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média na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 64, de 2004 (nº 2.255, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Cajazeiras FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Campina Grande, Estado da Paraíba.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 15 de janeiro de 2002,
que outorga concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
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termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem ínformados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 64, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos á
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 64, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão à Rádio Cajazeiras
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Campina Grande, Estado
da Paraíba, na forma do Projeto de decreto legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência –
Efraim Morais, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge – Roberto Saturnino – Papaléo
Paes – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo
Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 582, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 67, de 2004
(nº 2.670/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão
da FM Corumbá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Corumbá, Estado
de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 67, de 2004 (nº 2.670, de 2002, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
da FM Corumbá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 256, de 19 de outubro
de 1995, que renova permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 67, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
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223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 67, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão da FM Corumbá
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
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freqüência modulada na cidade de Corumbá, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma do Projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Helio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Juvêncio da Fonseca, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp
– José Maranhão – Efraim Morais – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio
Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 583, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 90, de 2004
(nº 2.371/2002, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Regional Integrada – FuRI, para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 90, de 2004 (nº 2.371,
de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Regional Integrada
– FuRI, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal, o ato constante
da Portaria nº 123, de 31 de janeiro de 2002, que outorga permissão para a execução, com ﬁns exclusivamente educativos, de serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciarse sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
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Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações
constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu
art. 16, § 1º, que as outorgas a estados e municípios
serão deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, respectivamente, e serão formalizadas
por meio de convênio. O RSR estabelece ainda, no seu
art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração de
serviço não depende de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
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os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 90, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação
Regional Integrada – FuRI, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência –
Papaléo Paes, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir
Raupp – José Maranhão – Luiz Otávio – José Jorge
– Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco Maciel
– Reginaldo Duarte – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XI – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º – A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º – O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº 4.117
(*), de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º – As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º – A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.796,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço: (Redacão
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.(Redacão dada pelo Decreto nº
2.108. de 24-12-1996)
§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes
de normas especíﬁcas. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
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Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste artigo. (Redacão dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente
da República ou pelo Ministro de Estado das Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de
convênio a ser ﬁrmado no prazo de sessenta dias. (Redacão dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
PARECER Nº 584, DE 2004
Da Comissão de Educação,sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 93, de 2004
(nº 2.675/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Sociedade Rádio Ponta Porá Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Ponta Porã,
Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo,o Projeto de Decreto Legislativo nº
93, de 2004 (nº 2.675, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da
Sociedade Rádio Ponta Porã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Ponta Porá, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 12 de maio de 1997,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
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renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a
serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o processo
submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 93, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que
acompanha o PDS ns 93, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução ns
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que renova a concessão da Sociedade Rádio Ponta Porã
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Ponta Porã, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência –
Juvêncio da Fonseca, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino
– Valdir Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes –
Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Reginaldo Duarte – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 585, de 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de
2004 (nº 2.499/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Glória Radiodifusão Cultural e Educacional
– GRACE, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio Da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de
2004 (nº 2.499, de 2002, na Câmara dos Deputados),
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destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
649, de 26 de abril de 2002, que autoriza a Glória Radiodifusão Cultural e Educacional – GRACE, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu Relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 108, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
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institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 108, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Glória Radiodifusão
Cultural e Educacional – GRACE, a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Glória de
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Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência –
Juvêncio da Fonseca, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino
– Valdir Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes –
Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º. ..................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumpridas as exigências desta lei
e demais disposições legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 586, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 110, de
2004 (nº 2.512/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
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Associação das Entidades da Pró Rádio
“Cidade” a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Camapuã, Estado
de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 110,
de 2004 (nº 2.512, de 2002, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.498, de 2 de agosto de 2002, que autoriza
a Associação das Entidades da Pró Rádio “Cidade” a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
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ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 110, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 110, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação das Entidades
da Pró Rádio “Cidade” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Camapuã, Estado de
Mato Grosso do Sul, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Juvêncio da Fonseca, Relator
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque
– Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais
– Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
....................................................................................
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do Art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 6º .................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.”(NR)
....................................................................................
PARECER Nº 587, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de
2004 (nº 2.561/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Tubaronense de Difusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão
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comunitária na cidade de Tubarão, Estado
de Santa Catarina.
Relator: Senador Leonel Pavan
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 117,
de 2004 (nº 2.561, de 2002, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 778, de 20 de dezembro de 2000, que autoriza
a Associação Tubaronense de Difusão Comunitária a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
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ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 117, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 117, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Tubaronense de
Difusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tubarão, Estado de Santa
Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Leonel Pavan, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge – Efraim
Morais – Reginaldo Duarte – Antero Paes de Barros – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 588, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de
2004 (nº 2.587/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária
Entre Rios FM a executar serviço de radiodi-
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fusão comunitária na cidade de Entre Rios,
Estado da Bahia.
Relator: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de
2004 (nº 2.587, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 379,
de 31 de julho de 2000, que autoriza a Associação de
Radiodifusão Comunitária Entre Rios FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Entre
Rios, Estado da Bahia. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.

Junho de 2004

A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 122, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 122, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Entre Rios FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Entre Rios,
Estado da Bahia, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Papaléo Paes, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Roberto
Saturnino – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicaçao Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.816, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumpridas as exigências desta lei
e demais disposições legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 589, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 132, de
2004 (nº 2.697/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Continental Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
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onda média na cidade de Palotina, Estado
do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 132, de 2004 (nº 2.697, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Continental Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Palotina, Estado do Paraná.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 21 de dezembro de 2000,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
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nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 132, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 132, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a concessão da Rádio
Continental Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Palotina, Estado
do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns, Relator – Aelton Freitas – Cristovam
Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José
Jorge – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 590, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 142, de
2004 (nº 2.767, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Cultura de Iporã Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Iporã,
Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 142, de 2004 (nº 2.767, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
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da Rádio Cultura de Iporã Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Iporã, Estado do Paraná.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 24 de abril de 2002,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 142, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido pro-
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jeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 142, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a concessão da Rádio
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Cultura de Iporã Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Iporã, Estado
do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão,9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns, Relator – Aelton Costa – Cristovam
Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José
Jorge – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 591, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de
2004 (nº 1.591/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Movimento Comunitário Com
Rádio Local Alternativa FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Sumé, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 151,
de 2004 (nº 1.591, de 2002, na Câmara dos Depu-
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tados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 338, de 25 de junho de 2001, que autoriza a
Associação Movimento Comunitário com Rádio Local
Alternativa FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sumé, Estado da Paraíba. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 151, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 151, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário Com Rádio Local Alternativa FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sumé,
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Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência – Efraim
Morais, relator – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José
Jorge – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÁO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 62 da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumpridas as exigências desta Lei
e demais disposições legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 592, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de
2004 (nº 67/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM Corumbá
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em freqüência modulada na cidade
de Pires do Rio, Estado de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Chega a esta comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 154,
de 2004 (nº 67, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio FM Corumbá Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 1.897, de 20 de setembro
de 2002, que renova permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça
e de Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
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nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações, que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 154, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 154, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a permissão outorgada
à Rádio FM Corumbá Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2002. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Demóstenes Torres, Relator – Valdir Raupp, (Ad
Hoc) – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam
Buarque – José Maranhão – José Jorge – Efraim
Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino
– Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 593, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 156, de
2004 (nº 180/2003, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que outorga permissão a Fundação Novo Milênio para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo.
Relator: Senador Gerson Camata
Relator ad hoc: Senador Roberto Saturnino
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 156, de 2004 (nº
180, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Novo Milênio para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Guarapari, Estado
do Espírito Santo.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal, o ato constante
da Portaria nº 2.647, de 28 de novembro de 2002, que
outorga permissão para a execução, com ﬁns exclusivamente educativos, de serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciar-
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se sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações
constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu
art. 16, § 10, que as outorgas a estados e municípios
serão deferidas mediante atos de autorização pelo
Presidente da República ou pelo Ministro de Estado
das Comunicações, respectivamente, e serão formalizadas por meio de convênio.
O RSR estabelece ainda, no seu art. 13, §§ 1º
e 2º, que a outorga para exploração de serviço não
depende de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 156, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Fundação Novo
Milênio para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente em Exercício da Presidência
– Roberto Saturnino, Relator, (ad hoc) – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotonio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
art. 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço:
(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 2412-1996)
....................................................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 2412-1996)
§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste decreto, acrescidas das exigências constantes
de normas especíﬁcas.
(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 2412-1996)
....................................................................................
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Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios
estabelecidos neste artigo.
(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 2412-1996)
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser ﬁrmado no prazo de
sessenta dias.
(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 2412-1996)
....................................................................................
PARECER Nº 594, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 194, de
2004 (nº 3.037 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão
e Cultura de Anaurilândia – MS a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Anaurilândia, Estado do Mato
Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 194, de
2004 (nº 3.037, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 744,
de 10 de maio de 2002, que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão e Cultura de Anaurilândia
– MS a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Anaurilândia, Estado do Mato Grosso do
Sul. O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.6l5, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 194, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 194, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão e Cultura de Anaurilândia – MS a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Anaurilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência –
Juvêncio da Fonseca, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – Efraim Morais – Roberto Saturnino– Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 595, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 225, de
2004 (nº 21/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Jornal de Sousa
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Sousa,
Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 225,
de 2004 (nº 21, de 2003, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Jornal de Sousa Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Sousa, Estado da Paraíba.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 24 de junho de 1996,
que renova concessão para a exploração de canal de
serviço de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 225, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
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Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria os preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 225, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a concessão outorgada à
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Rádio Jornal de Sousa Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Sousa, Estado da Paraíba, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. –Hélio
Costa, Presidente –Efraim Morais, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho
– Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49 É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223 Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 596, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 399, de
2003 (nº 882 2001, na Câmara dos Depu-

Junho de 2004

tados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Sônia Ivar, para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade do Gama,
Distrito Federal.
Relator: Senador Valmir Amaral
Relator ad hoc: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 399, de 2003.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal,
ato constante da Portaria nº 445, de 14 de agosto de
2000, que outorga permissão à Fundação Sônia Ivar
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade do Gama, Distrito Federal.
A documentação anexada à mensagem presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos
técnicos do Ministério das Comunicações, constatando-se estar devidamente instruído e em conformidade
com a legislação pertinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de
seu relator, e aprovação daquele órgão colegiado. Já
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de outorga pelo Poder Executivo para
execução de serviço de radiodifusão educativa obedece a exigências distintas daquelas observadas nos
casos de concessões ou permissões para exploração
de canais comerciais de rádio e televisão.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu art.
13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração desse tipo
de serviço não depende de edital. Tampouco se aplicam
à radiodifusão educativa as exigências da Resolução
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do Senado Federal nº 39, de 1992, que dispõe sobre
formalidades e critérios para a apreciação dos atos de
outorga e renovação de concessão e permissão para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Além disso, devido à sua especiﬁcidade, os canais
de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, Estados e Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto
está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 399, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na legislação aplicável.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 399, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação
Sônia Ivar, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade do Gama, Distrito
Federal, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. –Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Valmir Amaral, Relator – Papaléo Paes, Relator
ad hoc – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam
Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim
Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino
– Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel –
Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art.
59 da Constituição Federal, e estabelece
normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
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LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço: (Redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos. (Redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo an-
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terior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes
de normas especíﬁcas. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste artigo. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente
da República ou pelo Ministro de Estado das Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de
convênio a ser ﬁrmado no prazo de sessenta dias. (Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
PARECER Nº 597, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 830, de
2003 (nº 2.618/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Rádio Estrada da
Saudade (FM) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator ad hoc: Senador Roberto Saturnino
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 830, de 2003
(nº 2.618, de 2002, na Câmara dos Deputados), destinado
a aprovar o ato constante da Portaria nº 470, de 22 de
março de 2002, que autoriza a Associação Comunitária
Radio Estrada da Saudade (FM) a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Petrópolis, Estado
do Rio de Janeiro. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, §
3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados realizou– se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
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para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo– lhe pronunciar– se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa – se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 830, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 830, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Rádio Estrada Da Saudade (FM) a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência –
Sérgio Cabral, Relator – Roberto Saturnino, Relator
ad hoc – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam
Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Luiz
Otávio – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Reginaldo Duarte – Teototonio Vilela Filho
– Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei
e normas reguladoras das condições de exploração
do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26
DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 598, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 848, de
2003 (nº 2.129 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Assistência Social – Casa
da Bênção a executar serviço de radiodLfusâo comunitária na cidade de Taguatinga,
Distrito Federal.
Relator: Senador Valmir Amaral
Relator ad hoc: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 848, de 2003 (nº 2.129, de 2002, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da
Portaria nº 90, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza
a Associação de Assistência Social – Casa da Bênção a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Taguatinga, Distrito Federal. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Coimssão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo– lhe pronunciar– se
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata– se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa– se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 848, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera e parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 848, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Assistência
Social – Casa da Bênção a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taguatinga, Distrito
Federal, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Valmir Almaral, Relator – Papaléo Paes, Relator
ad hoc – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam
Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José
Maranhão – Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Reginaldo Duarte – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26
DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 599, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 890,
de 2003 (nº 2.781 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural
Amigos de São Luiz Gonzaga a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do
Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Duciomar Costa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 890, de 2003
(nº 2.781, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Cultural Amigos de São Luiz Gonzaga a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Luiz
Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 112, de 31 de janeiro de
2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão
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sonora e de sons e imagens, incumbindo– lhe pronunciar– se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição. Constata– se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa– se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 890, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra– se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 890, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Cultural Amigos de São Luiz Gonzaga a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Luiz
Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Duciomar Costa, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino
– Valdir Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes
– José Jorge – Efraim Morais – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Reginaldo Duarte – Teotonio
Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 600, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 901, de
2003 (nº 100/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Real Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Rio das
Ostras, Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator ad hoc: Senador Roberto Saturnino
I – Relatório
Chega a esta comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº
901, de 2003 (nº 100, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Real
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio
das Ostras, Estado do Rio de Janeiro.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 1.575, de 8 de agosto
de 2002, que outorga permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, devendo pronunciar– se também
sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
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permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta– se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 901, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata– se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 901, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que outorga permissão à Real
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência –
Sérgio Cabral, Relator – Roberto Saturnino, Relator
Ad Hoc – Flávio Arns – Duciomar Costa – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Reginaldo Duarte – Teotônio Vilela Filho – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 601, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 925, de 2003 (nº
2.622 de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a FUCAP – Fundação Cultural Amigos de Prados a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Prados, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 925, de 2003 (nº
2.622, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a FUCAP – Funda çâo Cultural
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Amigos de Prados a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Prados, Estado de
Minas Gerais.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº474, de 22 de março de 2002,
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu emenda que corrige o prazo da autorização de
três para dez anos, em conformidade com o disposto
na Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo– lhe pronunciar– se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição. Constata– se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa– se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 392, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.6 12, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
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para dez anos, encontra– se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 925, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela

Junho de 2004

aprovação do ato que autoriza a FUCAP – Fundação
Cultural Amigos de Prados a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Prados, Estado
de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice– Presidente no exercício da Presidência
– Aelton Freitas, Relator – Flávio Arns – Cristovam
Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José
Jorge – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Teotonio Vilela Filho.4
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11.12.2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.815, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.697, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.”(NR)
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 602, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 930, de
2003 (nº 2.753/ 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Pedralvense de
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedralva,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 930, de 2003
(nº 2.753, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Pedralvense de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedralva, Estado
de Minas Gerais.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 58, de 17 de janeiro de
2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art 49, XII, combinado com o art
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que Levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo– lhe pronunciar– se
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição. Constata– se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa– se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 930, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº
9.612, de 1998. O período de validade da outorga, corrigido de três para dez anos, encontra– se
em conformidade com a Lei nº 10.597, de 2002, que
“altera o parágrafo único do art. 6 da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de
Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo
de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 930, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Pedralvense de Radiodfusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedralva, Estado
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência –
– Aelton Freitas, Relator – Flávio Arns – Cristovam
Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim
Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino
– Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 603, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 931, de
2003 (Nº 2.755/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Difusão Comunitária Cultural de Paracatu – MG a executar serviço
de radiocﬁfusão comunitária na cidade de
Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 931, de
2003 (nº 2.755, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 46,
de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a Associação
de Difusão Comunitária Cultural de Paracatu – MG a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 32, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
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sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 931, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 931, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a
Associação de Difusão Comunitária Cultural de
Paracatu – MG a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Paracatu, Estado de Minas
Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, em 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Eduardo Azeredo, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.616, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova ao Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 604, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 937, de
2003 (nº 2.761/02, na Câmara dos Deputados), que aprova ato que autoriza a Associação Beneﬁcente e Cultural Comunitária
de Monte Santo de Minas – MG a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Monte Santo de Minas, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 937, de 2003
(nº 2.761, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Beneﬁcente e
Cultural Comunitária de Monte Santo de Minas – MG a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 816, de 21 de dezembro de
2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 937, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 937, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Beneﬁcente e
Cultural Comunitária de Monte Santo de Minas – MG a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Aelton Freitas, Relator – Flávio Arns – Cristovam
Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José
Jorge – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.697, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º. ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 605, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2004
(nº 143/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Centro de Tradições Nordestinas a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bertioga, Estado
de São Paulo.
Relator: Senador Duciomar Costa
I – Relatório
Chega a esta comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de
2004 (nº 143, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 469,
de 22 de agosto de 2001, que autoriza a Associação
Comunitária Centro de Tradições Nordestinas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bertioga, Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 2, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 2, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Associação Comunitária Centro
de Tradições Nordestinas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bertioga, Estado de
São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência,
– Duciomar Costa, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 96,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada Dela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º. ..............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 606, DE 2004
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 2004
(nº 3.123/2003 na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão
à Alpha Comunicações de Macatuba S/C
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Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Macatuba, Estado de São Paulo
Relator: Senador Mão Santa
Relator ad hoc: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº7, de 2004 (nº 3.123, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Alpha Comunicações de Macatuba S/C Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Macatuba, Estado
de São Paulo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 1.065, de 26 de junho
de 2002, que outorga permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem servi-
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ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 7, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 7, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Alpha
Comunicações de Macatuba S/C Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Macatuba, Estado de São Paulo,
na forma do projeto de decreto legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência,
– Mão Santa, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino –Papaléo Paes (ad
hoc) – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel
– Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 607, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2004
(nº 2.338/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação do Alto São
Francisco – SOCIALTO a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Piumhi, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2004
(nº 2.338, de 2002, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 463, de 22 de
agosto de 2001, que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação do Alto do São Francisco – SOCIALTO
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Piumhi, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 11, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
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do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 11, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
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vação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação do Alto do São Francisco – SOCIALTO a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Piumhi, Estado de Minas Gerais, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência,
– Eduardo Azeredo, Relator Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º o prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração do serviço de radiodifusão comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes”.(NR)
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 608, DE 2004
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 2004
(nº 2.605/02, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Cachoeira Alta Telecomunicações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Piedade
dos Gerais, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 18, de 2004 (nº 2.605, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Cachoeira Alta Telecomunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Piedade dos Gerais, Estado
de Minas Gerais.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 377, de 19 de março
de 2002, que outorga permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, da conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
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O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 18, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 18, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Cachoeira
Alta Telecomunicações Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Piedade dos Gerais, Estado de Minas Gerais,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência,
– Aelton Freitas, Relator – Flávio Arns – Cristovam
Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José
Jorge – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§1lº O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER N° 609, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2004 (nº
2.668/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Teresina, Estado do Piauí.
Relator: Senador Mão Santa
Relator ad hoc: Senador Papaléo Paes
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I – Relatório
Chega a esta comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº
21, de 2004 (nº 2.668, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da
Fundação Dom Avelar Brandão Vilela para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na
cidade de Teresina, Estado do Piauí.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do decreto de 4 de novembro de 1994,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 21, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
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A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 21, de 2004, não evidenciou
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violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a concessão da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Teresina, Estado do Piauí, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência,
– Mão Santa, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – (ad
hoc) – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio
Vilela Filho
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 610 , DE 2004
Da Comissão de Educação,sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 2004
(nº 2.677/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Teóﬁlo Otoni Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado
de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
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I – Relatório
Chega a esta comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 25, de 2004 (nº 2.677, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Teóﬁlo Otoni Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Teóﬁlo Otoni, Estado de Minas Gerais.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 6 de outubro de 1997,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos ternos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação Opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, devendo pronunciar-se também
sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a
serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o processo
submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 25, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 25, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
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reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a concessão da Rádio
Teóﬁlo Otoni Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Teóﬁlo Otoni,
Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão,9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência,
– Aelton Freitas, Relator Flávio Arns – Cristovam
Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José
Jorge – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.

Junho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 611 , DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 2004
(nº 2.791/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária “Nova Pequeri” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pequeri, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de
2004 (nº 2.791, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
653, de 26 de abril de 2002, que autoriza a Associação Comunitária “Nova Pequeri” a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pequeri, Estado
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 37, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
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do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga.”
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 37, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação
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do ato que autoriza a Associação Comunitária “Nova
Pequeri” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pequeri, Estado de Minas Gerais,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência,
Flávio Arns – Aelton Freitas Relator – Cristovam
Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José
Maranhão – Papaléo Paes – José Jorge – Jonas
Pinheiro – Marco Marciel – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 612, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2004
(nº 2.794/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Roncador de Nova Xavantina – RCR
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Xavantina, estado
de Mato Grosso.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I – Relatório
Chega a esta comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de
2004 (nº 2.794, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
867, de 31 de maio de 2002, que autoriza a Rádio
Comunitária Roncador de Nova Xavantina – RCR a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Xavantina, estado de Mato Grosso. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de Mensagem Presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 32, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
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cionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 39, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 39, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Rádio Comunitária
Roncador de Nova Xavantina – RCR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova
Xavantina, estado de Mato Grosso, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência,
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José
Maranhão – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Efraim
Morais – Jonas Pinheiro Relator – Marco Marciel
– Reginaldo Duarte – Teotônio Vilela Filho
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Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................

....................................................................................
SEÇÃO I
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 613, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de 2004
(nº 102/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Ubaense de Educação e Cultura
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Ubá, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de 2004 (nº 102,
de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Fundação Ubaense de
Educação e Cultura para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Ubá, Estado de Minas Gerais.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal, o ato constante
da Portaria nº 2.347, de 5 de novembro de 2002, que
outorga permissão para a execução, com ﬁns exclusivamente educativos, de serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciarse sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto-lei nº 236, de
28 de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu
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art. 16, § 1º, que as outorgas a estados e municípios
serão deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, respectivamente, e serão formalizadas
por meio de convênio. O RSR estabelece ainda, no seu
art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração de
serviço não depende de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 69, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação
Ubaense de Educação e Cultura para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Flávio
Arns, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Roberto
Saturnino – Valdir Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes – Romero Jucá – Luiz Otávio – Efraim
Morais – Jonas Pinheiro – Marco Marciel – Eduardo
Azeredo, Relator – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio
da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.117. DE 27 DE AGOSTO DE 1962

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................

Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº 4.117
(*), de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1983
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço:(Redação
dada pelo Decreto nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................
§1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996).
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§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes
de normas especíﬁcas. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996).
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste artigo. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996).
....................................................................................
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser ﬁrmado no prazo de
sessenta dias. (Redação dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24-12-1996).
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 614, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 76, de 2004
(nº 3.109/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Educativa e Cultural de Martinho
Campos para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Martinho Campos, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 76, de 2004 (nº 3.109,
de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Fundação Educativa e
Cultural de Martinho Campos para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Martinho Campos, Estado de Minas Gerais.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal, o ato constante da Portaria nº 785,
de 15 de maio de 2002, que outorga permissão para a
execução, com ﬁns exclusivamente educativos, de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
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O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciarse sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto-lei nº 236, de
28 de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu
art. 16, § 10, que as outorgas a estados e municípios
serão deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, respectivamente, e serão formalizadas
por meio de convênio. O RSR estabelece ainda, no seu
art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração de
serviço não depende de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
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projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 76, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação
Educativa e Cultural de Martinho Campos para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
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modulada na cidade de Martinho Campos, Estado de
Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice–Presidente no Exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas, Relator – Cristovam
Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José
Maranhão – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Romero
Jucá – Efraim Morais – José Jorge – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Antero Paes de Barros – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................

Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§1º As Universidades e Fundações deverão, comprovadamente possuir recursos próprios para o empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço: (Redação
dada pelo Decreto nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................
§1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.(Redação dada pelo Decreto nº
2.108. de 24-12-1996)
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§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes
de normas especíﬁcas. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste artigo.(Redação dada pelo Decreto
nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da
República ou pelo Ministro de Estado das Comunicações,
conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser ﬁrmado no prazo de sessenta dias.(Redação
dada pelo Decreto nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................
PARECER Nº 615, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de 2004
(nº 440/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão
à Fundação de Comunicação Educativa e
Cultural Nossa Senhora da Conceição para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Abaetetuba, Estado do Pará.
Relator: Senador Duciomar Costa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de 2004
(nº 440, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação de
Comunicação Educativa e Cultural Nossa Senhora da
Conceição para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Abaetetuba,
Estado do Pará.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal, o ato constante
da Portaria nº 2.645, de 28 de novembro de 2002, que
outorga permissão para a execução, com ﬁns exclusivamente educativos, de serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
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ção foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciarse sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto-lei nº 236, de
28 de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu
art. 16, § 10, que as outorgas a estados e municípios
serão deferidas mediante atos de autorização pelo
Presidente da República ou pelo Ministro de Estado
das Comunicações, respectivamente, e serão formalizadas por meio de convênio.
O RSR estabelece ainda, no seu art. 13, §§ 1º
e 2º, que a outorga para exploração de serviço não
depende de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
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Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 78, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
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aprovação do ato que outorga permissão à Fundação
de Comunicação Educativa e Cultural Nossa Senhora
da Conceição para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Abaetetuba, Estado do Pará, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência –
Flávio Arns – Roberto Saturnino – Duciomar Costa,
Relator – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – Papaléo Paes – José Maranhão – Jonas Pinheiro – José Jorge – Efraim Morais – Marco Maciel
– Reginaldo Duarte – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.117. DE 27 DE AGOSTO DE 1962

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão:
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da constituição federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................

Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE EVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº 4.117
(*), de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
Art 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União:
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço: (Redacão
dada pelo Decreto nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108. de 24-12-1996)
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§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes
de normas especiﬁcas.(Redação dada pelo Decreto
nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste artigo. (Redacão dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente
da República ou pelo Ministro de Estado das Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de
convênio a ser ﬁrmado no prazo de sessenta dias. (Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 616, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de 2004
(nº 2.262/02, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Lagoa da Prata – A
CLAP a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lagoa da Prata,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de
2004 (nº 2.262, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 753,
de 6 de dezembro de 2001, que autoriza a Associação
Comunitária e Cultural de Lagoa da Prata – ACLAP a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de

Junho de 2004

Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS
nº 96, de 2004, não evidenciou violação das formalidades
estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, tendo ocorrido, na
Câmara dos Deputados, o ajuste do período de validade
da outorga, que passa de três para dez anos, por força
da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 96, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de
Lagoa da Prata – ACLAP a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Roberto Saturnino – Aelton Freitas,
Relator – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – Papaléo Paes – José Maranhão – José Jorge – Efram
Morais – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Reginaldo Duarte – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597 de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.6º .................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 617 , DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de
2004 (nº 2.537/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Alto da Serra Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 100, de 2004 (nº 2.537, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Alto da Serra Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do decreto de 9 de fevereiro de 1998,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
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O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 100, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o
instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido Projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 100, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a concessão outorgada à Rádio Alto da Serra Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José
Maranhão – Luiz Otávio – José Jorge – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Reginaldo Duarte – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio
da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 618, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de
2004 (nº 2.500/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Sociedade Comunitária de Radiodifusão de Canápolis – Rádio Triângulo a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Canápolis, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
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I – Relatório
Chega a esta comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de
2004 (nº 2.500, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 664,
de 30 de abril de 2002, que autoriza a Sociedade Comunitária de Radiodifusão de Canápolis – Rádio Triângulo a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Canápolis, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especiﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS
nº 109, de 2004, não evidenciou violação das formalidades
estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, tendo ocorrido,
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na Câmara dos Deputados, o ajuste do período de validade da outorga, que passa de três para dez anos, por
força da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que
“altera o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998, que institui o serviço de radiodifusão
comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 109, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato

Junho de 2004

que autoriza a Sociedade Comunitária de Radiodifusão
de Canápolis – Rádio Triângulo a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Canápolis, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência – Eduardo Azeredo, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir
Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco Marciel
– Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei
e normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes iﬂedacão dada cela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NA)
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 619, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 127, de
2004 (nº 2.600/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Ecológica e
Educativa Quatro Bicas a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Itapecerica, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 127, de
2004 (nº 2.600, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 174,
de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Cultural, Ecológica e Educativa Quatro
Bicas a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itapecerica, Estado de Minas Gerais. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraia preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 127, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 127, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Cultural, Ecológica e Educativa Quatro Bicas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Itapecerica, Estado de Minas Gerais, na farma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Aelton Freitas, Relator – Flávio Arns – Cristovam
Buarque – Roberto Saturnino –Valdir Raupp – José
Maranhão – Roberto Saturnino – Papaléo Paes
– Luiz Otávio – José Jorge – Efraim Morais – Jonas
Pinheiro – Marco Marciel – Reginaldo Duarte – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49 É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002).
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVERIRO DE 1998
Dispõe obre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art.
59 da Constituição Federal, e estabelece
normas para a consolidação dos atos normativos que menciona
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo e
outorga
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 620, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 130, de
2004 (nº 2.644/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Revanche FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Duciomar Costa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 130, de 2004 (nº 2.644, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Radio Revanche FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 1.108, de 26 de junho
de 2002, que outorga permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com na legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, 1V, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
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O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informa-dos pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 135, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 130, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Rádio Revanche Fm Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Valinhos,
Estado de São Paulo, na forma do Projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Duciomar Costa, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino
– Maguito Vilela – José Maranhão – Papaléo Paes
– José Jorge – Efraim Morais – Jonas Pinheiro
– Marco Marciel – Reginaldo Duarte – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 621, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 135, de
2004 (nº 2.463/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Gois de Rádiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Diamantino, estado de Mato Grosso.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I – Relatório
Chega a esta comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 135, de 2004 (nº 2.463 de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Gois de Rádiodifusão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Diamantino, estado de Mato Grosso.
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Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 14, de 22 de março de 2002,
que outorga permissão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a
serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o processo
submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 135, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos
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ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar
no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 135, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que outorga permissão ao Sistema Gois de Radiodifusão
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Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Diamantino, estado
de Mato Grosso, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – José Maranhão – Valdir Raupp – Papaléo Paes – José Jorge – Efraim
Morais – Jonas Pinheiro, Relator – Marco Marciel
– Reginaldo Duarte – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 49, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 622, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de
2004 (nº 2.720/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM Apoio Comunicações Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso.
Relator: Senador Jonas Pinheiro

Sábado 26

19643

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 137, de 2004 (nº 2.720, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
à Rádio FM Apoio Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 14, de 8 de fevereiro de 2001,
que renova permissão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a
serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o processo
submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 137, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
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o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar
no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 137, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº
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39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que renova a permissão à Rádio FM Apoio Comunicações Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Cuiabá, Estado
de Mato Grosso, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque
– Roberto Saturnino – Valdir Rauup – José Maranhão
– Papaléo Paes – Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas
Pinheiro, Relator – Marco Marciel – Eduardo Azeredo
– Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 623, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 164, de
2004 (nº 2.929, 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão Rádio Diário de Presidente Prudente
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Mão Santa
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 164,
de 2004 (nº 2.929, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 1º de abril de 2002,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica Legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a
serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o processo
submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 164, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
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o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar
no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 164, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
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reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque
– Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais
– Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo
Paes (ad hoc) – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 624, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de
2004 (nº 2.948/2003, na Câmara dos Deputados), que aprovei o ato que autoriza o
Centro Cultural Nossa Senhora da Assunção a executar serviço de radiodifusão são
comunitária na cidade de Cabo Frio, Estado
do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator Ad Hoc Senador Roberto Saturnino
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de
2004 (nº 2.948, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 146,
de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza o Centro Cultural Nossa Senhora da Assunção a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Cabo Frio,
Estado do Rio de Janeiro. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS
nº 174, de 2004, não evidenciou violação das formalidades
estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, tendo ocorrido, na
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Câmara dos Deputados, o ajuste do período de validade
da outorga, que passa de três para dez anos, por força
da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 174, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
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vação do ato que autoriza a Centro Cultural Nossa Senhora da Assunção a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de
Janeiro, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Sérgio Cabral, Relator – Flávio Arns – Duciomar
Costa – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Mozarildo Cavalcanti – Roberto Saturnino
ad hoc – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................

Sábado 26

19649

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 03 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 62 da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.”(NR)
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 625, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 326, de
2004 (nº 626 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Guilherme Müller para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Barueri, Estado de
São Paulo.
Relator: Senador Duciomar Costa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 326, de 2004 (nº 626, de 2003, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante do
Decreto de 28 de outubro de 2002, que outorga concessão à Fundação Guilherme Müller para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Barueri, Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art, 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 635, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora do processo de exame e apreciação dos
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado
Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa
da União e às atribuições do Congresso Nacional,
nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 635, de 2003, não
evidenciou violação das formalidades estabelecidas
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão à Fundação Guilherme Muller para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Duciomar Costa, Relator Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino
– Valdir Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes
– José Jorge – Efraim Morais – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Reginaldo Duarte – Teotônio
Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 626, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 635, de
2003 (nº 2.805/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Aquarela Cearense Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Miraíma, Estado do Ceará.
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Teotônio Vilela Filho
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 635, de
2003 (nº 2.805/2002, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.066, de
26 de junho de 2002, que outorga permissão à Rádio
Aquarela Cearense Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Miraíma, Estado do Ceará. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, à que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 635, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 635, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução do
Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do
ato que outorga permissão à Rádio Aquarela Cearense
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Miraíma, Estado do
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Ceará, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência _
Patricia Saboya Gomes, Relatora – Flávio Arns _ Aelton Freitas _ Cristovam Buarque_ Roberto Saturnino
_Valdir Raupp _ José Maranhão _ Luiz Otávio _ Efraim
Morais _ Jonas Pinheiro _ Marco Maciel _ Reginaldo
Duarte _ Eduardo Azeredo _ Teotônio Vilela Filho, Ad
Hoc_ Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, ria forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 627, 2094
Da Comissão d Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº669, de 2003
(nº 2.835/9 2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a Concessão da
Rádio Televisão de Sergipe S/A para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
Relator Adhoc Senador Duciomar Costa
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 669, de 2003 (nº 2.835, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Televisão de Sergipe S/A para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 31 de outubro de 2002,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão de sons e imagens, nos termos do art.
223, § 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento, em que
pese o documento SEOJU/DMC/BA nº 62/2002 (ﬂs.
175-177), constante de parecer que, entre outras aﬁrmações, diz ter sido o pedido apresentado intempestivamente. A esse respeito, há expediente do Superintendente da Interessada, encaminhando documentos
esclarecedores.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a
serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o processo
submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 669, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o ad. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não confraria preceitos
ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar
no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 669, de 2003, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
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juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovaçio do ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Televisão de Sergipe S/A para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados,
solicitando que se anexem aos autos os documentos
que acompanham o expediente do senhor Superintendente da Rádio e Televisão de Sergipe S/A, com esclarecimentos referentes aos itens 6 e 7 do supracitado
parecer SEOJU/DMC/BA Nº 62/2002.
Sala da Comissão, – Hélio Costa, Vice-Presidente
no exercício da Presidência _ Flávio Arns – Duciomar
Costa, Ad Hoc – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Sartunino – Luiz
Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo
Azeredo – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 628, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 696, de
2003 (nº 2.636, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Fundação Antônia Izelda Cunha Braga a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Quitéria, Estado
do Ceará.
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Teotônio Vilela Filho
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 696, de 2003 (nº
2.636, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Fundação Antônia Izelda Cunha
Braga a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Quitéria, Estado do Ceará.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 761, de 13 de maio de 2002,
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 696, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 696, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
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juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Fundação Antônia Izelda
Cunha Braga a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Quitéria, Estado do Ceará,
na forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência _
Patricia Saboya Gomes, Relatora – Flávio Arns _ Aelton Freitas _ Cristovam Buarque_ Roberto Saturnino
_Valdir Raupp _ José Maranhão _ Luiz Otávio _ Efraim
Morais _ Jonas Pinheiro _ Marco Maciel _ Reginaldo
Duarte _ Eduardo Azeredo _ Teotônio Vilela Filho, Ad
Hoc_ Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da Competência Exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – Apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1993
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 629, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 852, de
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2003 (nº 2.364/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Tapera Falando
Mais Alto a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José da
Tapera, Estado de Alagoas.
Relator: Senador João Tenório
Relator ad hoc: Senador Teotonio Vilela Filho
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 852,
de 2003 (nº 2.364, de 2002, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 785, de 14 de dezembro de 2001, que autoriza
a Associação Comunitária Tapera Falando Mais Alto
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José da Tapera, Estado de Alagoas. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de Mensagem Presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbido-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas
proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei n° 9.612, de 19 de feverei-
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ro de 1998, regulamentada pelo Decreto n° 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto da técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar n° 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS n ° 852,de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei n° 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da lei n° 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6° da Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 852, de 2003, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, ou técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a
Associação Comunitária Tapera Falando Mais Alto
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São José da Tapera, Estado de Alagoas,
na forma do Projeto de decreto legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim
Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino
– Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho, Relator Ad
Hoc – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795, DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 630, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 900, de
2003 (nº 2.655/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Tropical FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Treze
Tílias, Estado de Santa Catarina.
Relatora: Senadora Ideli Salvatti
Relator ad hoc: Senador Leonel Pavan
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 900, de
2003 (nº 2.655, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
1.563, de 8 de agosto de 2002, que outorga permissão à Rádio Tropical FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
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a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 900, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora do processo de exame e apreciação dos
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado
Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 900, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à
Rádio Tropical FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge
– Efraim Morais – Reginaldo Duarte ad hoc – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 631, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 926, de
2003 (nº 2.744/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Televisão Cidade Branca Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Corumbá,
Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 926, de 2003 (nº 2.744, de 2002, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Televisâo Cidade Branca Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 1º de fevereiro de 2002,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão de sons e imagens, nos termos do art.
223, § 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 926, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
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223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 926, de 2003, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
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que renova a concessão da Televisão Cidade Branca
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – José Jorge – Efraim Morais
– Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo
Paes – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 632, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 947, de
2003 (nº 2.776/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Rádio Educativa Famílias Unidas para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Guanambi, Estado da Bahia.
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 947, de 2003
(nº 2.776, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Rá-
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dio Educativa Famílias Unidas para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Guanambi, Estado da Bahia.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal, o ato constante
da Portaria nº 187, de 19 de fevereiro de 2002, que
outorga permissão para a execução, com ﬁns exclusivamente educativos, de serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciarse sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações
constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu
art. 16, § 10, que as outorgas a estados e municípios
serão deferidas mediante atos de autorização pelo
Presidente da República ou pelo Ministro de Estado
das Comunicações, respectivamente, e serão formalizadas por meio de convênio. O RSR estabelece
ainda, no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para
exploração de serviço não depende de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.

Junho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – Voto
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Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 947, de 2003, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que outorga permissão à Fundação Rádio Educativa Famílias Unidas para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guanambi,
Estado da Bahia, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge
– Efraim Morais – Roberto Saturnino – Papaléo
Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel
– Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
de Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
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Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, e modiﬁcado por
disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço: (Redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos. (Redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24-12-1996)
§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes
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de normas especíﬁcas Redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste artigo. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser ﬁrmado no prazo de
sessenta dias Redação dada pelo Decreto nº 2.108.
de 24-12-1996)
....................................................................................
PARECER Nº 633, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 951, de
2003 (nº 2.099/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Vitória de Gandu Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Gandu, Estado da Bahia.
Relator: Senador João Tenório
Relator ad hoc: Senador Teotônio Vilela Filho
I – Relatório
Chega a esta comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 951, de 2003 (nº 2.099, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio FM Vitória de Gandu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Gandu, Estado da Bahia.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 264, de 16 de maio de 2001,
que outorga permissão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
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considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 951, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 951, de 2003, não
evidenciou violação das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Rádio FM Vitória de Gandu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
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modulada na cidade de Gandu, Estado da Bahia, na
forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência –
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Teotônio Vilela Filho, ad hoc – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz
Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complernentaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 634, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de 2004
(nº 2.687/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da
Rádio São Bento Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de São Bento do Sul, Estado de
Santa Catarina.
Relator: Senador Leonel Pavan
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 27, de 2004 (nº 2.687, de 2002, na Câmara dos

Sábado 26

19671

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio São Bento Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São
Bento do Sul, Estado de Santa Catarina.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 17 de julho de 2000,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 27, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
À proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
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223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 27, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovaçâo do
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ato que renova a concessão da Rádio São Bento Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge
– Efraim Morais – Leonel Pavan, Relator – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 635, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2004
(nº 2.793/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Pró-Cidadania Avareense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Avaré, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca.
I – Relatório
Chega a esta comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de
2004 (nº 2.793, de 2002, na Câmara dos Deputados),
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destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
746, de 10 de maio de 2002, que autoriza a Associação Pró-Cidadania Avareense a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Avaré, Estado de
São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 38, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 38, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Pró-Cidadania
Avareense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Avaré, Estado de São Paulo, na
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forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– – Juvêncio da Fonseca, Relator ad hoc – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José Maranhão
– Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas Pinheiro –
Marco Marciel – Reginaldo Duarte –Marco Marciel
– Reginaldo Duarte – Eduardo Azeredo – Teotônio
Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.815, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 636, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de
2004 (nº 2.815/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Zumbi dos Palmares a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itaberaba, Estado da Bahia.
Relator: Senador João Tenório
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 42, de 2004 (nº 2.815, de 2002, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante
da Portaria nº 878, de 4 de junho de 2002, que autoriza a Associação Comunitária Zumbi dos Palmares a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itaberaba, Estado da Bahia. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
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cionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 42, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 42, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Zumbi dos Palmares a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itaberaba, Estado da Bahia,
na forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Eduardo Azeredo, Relator ad hoc – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp
– José Maranhão – Efraim Morais – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro
– Marco Marciel – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio
da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
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observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 637, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de
2004 (nº 2.739/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rede Guaicurus de Rádio e
Televisão Ltda., para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Fátima do Sul, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 94, de 2004 (nº 2.739, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rede Guaicurus de Rádio e Televisão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Fátima do Sul, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 1º de fevereiro de 2002,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
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termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 94, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 94, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a concessão da Rede
Guaicurus de Rádio e Televisão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul,
na forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Juvêncio da Fonseca, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge
– Papaléo Paes – Efraim Morais – Reginaldo Duarte
– Jonas Pinheiro – Marco Marciel – Reginaldo Duarte – Teotônio Vilela Filho .
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 638, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de
2004 (nº 2.586/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Querência de Santo Augusto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Santo Augusto, Estado do Rio Grande
do Sul.
Relator: Senador João Ribeiro
Relator ad hoc: Senador Jonas Pinheiro
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 121, de 2004 (nº 2.586, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Querência de Santo Augusto Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Santo Augusto, Estado do Rio Grande
do Sul.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 1º de fevereiro de 2002,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 121, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
II – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 121, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
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juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a concessão da Rádio
Querência de Santo Augusto Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Santo Augusto, Estado do Rio Grande do Sul, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Jonas Pinheiro Ad Hoc – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José Maranhão – Luiz Otávio
– Efraim Morais – Marco Marciel – Reginaldo Duarte
– Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 639, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de
2004 (nº 2.740/9 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Sociedade Pitangui de Comunicação Lula, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de 2004
(nº 2.740, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Sociedade
Pitangui de Comunicação Ltda. para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 1º de fevereiro de 2002,
que renova a concessão para a exploração de canal
de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º,
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela
entidade Rádio Vila Velha Ltda., razão por que se propõe o registro da mudança de seu nome, por meio de
emenda de redação ao art. 1º do PDS em análise.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam
ou renovam concessão, permissão ou autorização para
que se executem serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa
norma interna relaciona uma série de informações a
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 139, de 2004, não
contraria as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ﬁcando
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caracterizado que a entidade Sociedade Pitangui
de Comunicação Ltda. atendeu os demais requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação
da concessão, opinamos pela Aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
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Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque
– Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José Maranhão – Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas Pinheiro
– Marco Marciel – Reginaldo Duarte – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e
renovar concessão, permissão e autorização
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 640, DE 2004
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de
2004 (nº 2.823/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão 3 Saciedade Barrabugrense de Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Barra do Bugres, Estado de Mato
Grosso.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 145, de 2004 (nº 2.823, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Sociedade Barrabugrense de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Barra do Bugres, Estado de Mato
Grosso.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 28 de agosto de 2002,
que outorga concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de seu relator. Na missão de Constituição e Justiça e
de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 145, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos
requisitos constitucionais formais relativos à competên-
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cia legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a
objetar no tocante à constituciona1idade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 145, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
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aprovação do ato que outorga concessão à Sociedade
Barrabugrense de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José
Maranhão – Papaléo Paes – José Jorge – Efraim
Morais – Jonas Pinheiro Relator – Marco Marciel
– Reginaldo Duarte – Teotônio Vilela Filho .
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÂO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 641, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de
2004 (nº 2.941/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Moradores de Umbuzeiro
– AMU a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Umbuzeira, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de 2004
(nº 2.941, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores
de Umbuzeiro – AMU a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Umbuzeiro, Estado da
Paraíba.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portada nº 237, de 25 de fevereiro
de 2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 32, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 172, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
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que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 172, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Moradores
de Umbuzeiro – AMU a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Umbuzeiro, Estado da
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Paraíba, ria forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque
– Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José Maranhão
– José Jorge – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Efraim
Morais, Relator – Jonas Pinheiro – Marco Marciel
– Reginaldo Duarte – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
C0NSTITUIÇÃ0 DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicaçao Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafo anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, obser-
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vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 96,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. “(NR).
....................................................................................
PARECER Nº 642, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de
2004 (nº 2.985/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação Pedro Soares Nutto para o De-
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senvolvimento Comunitário de Caaporã
– FUNPSN a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caaporã,
Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de
2004 (nº 2.985, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação
Pedro Soares Nutto para o Desenvolvimento Comunitário de Caaporã – FUNPSN, a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Caaporã,
Estado da Paraíba.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 455, de 22 de março de
2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de
que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao
seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
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cionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 179, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 179, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Fundação Pedro Soares
Nutto para o Desenvolvimento Comunitário de Caaporã
– FUNPSN a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caaporã, Estado da Paraíba, na
forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2002. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Raupp – José Maranhão
– José Jorge – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Efraim
Morais, Relator – Jonas Pinheiro – Marco Marciel
– Reginaldo Duarte – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 96, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 643, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 202, de
2004 (nº 3.095/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Proware 2000 Telecomunicação
Som e Imagem Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
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dulada na cidade de Serra Negra, Estado
de São Paulo.
Relator: Senador João Tenório
Relator ad hoc: Senador Teotonio Vilela Filho
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 202, de 2004 (nº 3.095, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Proware 2000 Telecomunicação Som e Imagem Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Serra Negra, Estado
de São Paulo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 1.072, de 26 de junho
de 2002, que outorga permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
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termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 202, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 202, de 2004, não
evidenciou violação das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal,
e não havendo reparos quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga
permissão à Proware 2000 Telecomunicação Som
e Imagem Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Serra Negra, Estado de São Paulo, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência – Teotônio Vilela Filho, ad hoc – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Roberto
Saturnino – Valdir Raupp – José Jorge – José
Maranhão – Papaléo Paes – Luiz otávio – Efraim
Morais – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Reginaldo Duarte.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 644, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 203, de
2004 (nº 3.097/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à L.M. Rádio e Televisão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo.
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 203, de 2004 (nº 3.097, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à L. M Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Catanduva, Estado de São Paulo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 1.075, de 26 de junho
de 2002, que outorga permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 203, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceita o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
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Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 203, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovaçâo
do ato que outorga permissão à L. M Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Catanduva, Estado
de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência – Flávio Arns, Relator ad hoc – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes – Luiz
Otávio – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho
– Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
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....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 645, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de
2004 (nº 3.100/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Nascente Comunicações Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Bertioga, Estado de São Paulo.
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 204, de 2004 (nº 3.100, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Nascente Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Bertioga, Estado de São Paulo.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Podaria nº 1.089, de 26 de junho
de 2002, que outorga permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
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Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação, opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, devendo pronunciar-se também
sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
POS nº 204, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 204, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à
Nascente Comunicações Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Bertioga, Estado de São Paulo, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa , Vice-Presidente no exercício da Presidência – Flávio Arns, Relator ad hoc – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir
Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes – Luiz
Otávio – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco
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Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho

– Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER N° 646, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n° 208, de
2004 (n° 3.107/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Star Rádio e Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Águas de Lindóia, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Almeida Lima
Relator ad hoc: Senador Duciomar Costa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter teminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
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n° 208, de 2004 (n° 3.107, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Star Rádio e Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n° 1.110, de 26 de junho
de 2002, que outorga permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3°, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Ii – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução n° 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS n° 208, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução n° 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
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Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n° 208, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
n° 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
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aprovação do ato que outorga permissão à Star Rádio
e Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da presidência
– AeltonFreitas, Relator ad hoc – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José
Maranhão – Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Reginaldo Duarte – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 647, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de
2004 (nº 362/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a SAICP – Sociedade de Assistência ao Idoso e
Comunidades de Porteiras a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Porteiras, Estado do Ceará.
Relator: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2004
(nº 362, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que autoriza a SAICP – Sociedade de
Assistência ao Idoso e Comunidades de Porteiras a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Porteiras, Estado do Ceará.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 2.370, de 6 de novembro de
2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O projeto oriundo da Câmara dos Deputados já
contempla correção do prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 235, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 235, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a SAICP – Sociedade de
Assistência ao Idoso e Comunidades de Porteiras a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porteiras, Estado do Ceará, na forma do pro-
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jeto de decreto legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da presidência
– Reginaldo Duarte, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino
– Valdir Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes
– José Jorge – Efraim morais – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1983
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar á
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.815, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 648, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 288, de
2004 (nº 268/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Jardim de São
José a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Russas, Estado
do Ceara.
relator: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 288, de 2004 (nº 268, de 2003, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante
da Portaria nº 1.178, de 3 de julho de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária de Jardim de
São José a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Russas, Estado do Ceará.
O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
temos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, §
3º, ambos da Constituição Federal. conta de que
a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu
deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
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difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 288, de 2004, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 288, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária de
Jardim de São José a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Russas, Estado do Ceará,
na forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Reginaldo Duarte, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Efraim
Morais – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho– Juvêncio da
Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
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do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 1l-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 649, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 317, de
2004 (nº 2.714/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Rádio Comunitária de Ju-
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ripiranga – ARCJ a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juripiranga, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 317, de
2004 (nº 2.714, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 391,
de 26 de julho de 2001, que autoriza a Associação de
Rádio Comunitária de Juripiranga – ARCJ a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juripiranga, Estado da Paraíba. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi’ instruída em conformidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei n° 9.612 de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
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bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas
proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 317, de 2004 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 317, de 2004, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária de Juripiranga – ARCJ
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Juripiranga, Estado da Paraíba, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Efraim Morais, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge
– Papaléo Paes – Luiz Otavio – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho – Eduardo
Azeredo.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
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do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 650, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 321, de
2004 (nº 2.803/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação Jornalista Rivanildo Oliveira Man-
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gueira – FJROM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santana
de Mangueira, Estado da Paraíba.
Relator: Senador efraim morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 321, de
2004 (nº 2.803, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
851, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Fundação Jornalista Rivanildo Oliveira Mangueira – FJROM
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santana de Mangueira, Estado da Paraíba. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10,597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
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cionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especiﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS n~ 321, de 2004, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 321, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Fundação Jornalista Rivanildo Oliveira Mangueira – FJROM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santana de Mangueira, Estado da Paraíba, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Efraim Morais, Relator – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – Papaléo Paes – Luiz Otavio
– José Maranhão – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca
– Reinaldo Duarte.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
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dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-1 2-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.815, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art, 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 651, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 323, de
2004 (nº 2.818/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária
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de Mogeiro – ARCM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Mogeiro, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 323, de 2004
(nº 2.818, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Mogeiro – ARCM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mogeiro,
Estado da Paraíba.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 1.182, de 3 de julho de 2002,
que autoriza a execução de serviço de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
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ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 323, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 323, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que autoriza a Associação
de Radiodifusão Comunitária de Mogeiro – ARCM
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Mogeiro, Estado da Paraíba, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência – Efraim Morais , Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp
– José Maranhão – José Jorge – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Marciel – Eduardo Azeredo –Teotônio
Vilela Filho.

Junho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 26

19715

19716

Sábado 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para ex-
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ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º .................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 652, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 364, de
2004 (nº 905/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per-
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missão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás.
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº
364, de 2004, destinado a aprovar o ato constante
da Portaria nº 2.808, de 11 de dezembro de 2002,
que outorga permissão à Rede Brasileira de Rádio
e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Piracanjuba, Estado de Goiás. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido Projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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plinadora do processo de exame e apreciação dos
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido Projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 364, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga a permissão
à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda. para ex-

II – Análise

plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência

Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 364, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna disci-

modulada na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Marco Maciel, Relator ad hoc – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir Raupp – José Maranhão – Luiz Otávio – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Reginaldo
Duarte – Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho
– Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 653, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 456, de
2004 (nº 919/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Stúdio FM Stéreo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo.
Relator: Senador Efraim Morais
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 456, de 2004
(nº 919, de 2003, na Câmara dos Deputados), destinado
a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.311, de 16 de
julho de 2002, que renova a permissão outorgada à Stúdio FM Stéreo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 456, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
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ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 456, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução do Senado federal nº 39, de 1992, e não havendo
reparos quanto aos aspectos da constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a permissão outorgada

Junho de 2004

à Stúdio FM Stéreo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Efraim Morais, Relator -Flávio Arns – Roberto Saturnino – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes – Luiz
Otávio – José Jorge – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Reginaldo Duarte – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 654, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 461, de
2004 (nº 3.155/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação João XXIII para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Votorantim,
Estado de São Paulo.
Relator: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 461, de 2004
(nº 3.155, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação João
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XXIII para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Votorantim, Estado
de São Paulo.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal, o ato constante
da Portaria nº 1.316, de 16 de julho de 2002, que outorga permissão para a execução, com ﬁns exclusivamente educativos, de serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, incumbindo-lhe também pronunciar-se sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto-lei nº 236, de
28 de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu
art. 16, § 10, que as outorgas a estados e municípios
serão deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministério de Estado das
Comunicações, respectivamente, e serão formalizadas
por meio de convênio. O RSR estabelece ainda, no seu
art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração de
serviço não depende de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de con-
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cessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 461, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação
João XXIII para executar serviço radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Votorantim,
Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência –
Marco Maciel, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Roberto Saturnino – Valdir
Raupp – José Maranhão – Papaléo Paes – Luiz Otávio – José Jorge – Efraim Morais – Jonas Pinheiro
– Eduardo Azeredo – Teotonio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 238,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1987
Complementa e modiﬁca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço: (Redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos. (Redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24-12-1996)
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§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes
de normas especíﬁcas. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste artigo. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser ﬁrmado no prazo de
sessenta dias. (Redação dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24-12-1996)
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 23, 24 e 25,
de 2004, da Comissão de Educação, comunicando a
aprovação em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 399, 635, 669, 696, 772, 782, 791,
807, 830, 837, 848, 852, 888, 890, 900, 901, 913, 914,
923, 925, 926, 927, 930, 931, 936, 937, 947 e 951, de
2003; 2, 3, 7, 11, 18, 21, 25, 27, 36, 37, 38, 39, 42, 53,
59, 64, 67, 69, 76, 78, 90, 93, 94, 96, 100, 108, 109,
110, 117, 121, 122, 127, 130, 132, 135, 137, 139, 142,
145, 151, 154, 156, 164, 172, 174, 179, 194, 202, 203,
204, 208, 225, 235, 288, 317, 321, 323, 326, 364, 456
e 461, de 2004.
Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
São os seguintes os ofícios recebidos:
Of. nº CE-23/2004
Brasília, 9 de junho de 2004
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo, na reunião do
dia de hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de
nºs: 772, 782, 791, 807, 837, 888, 913, 914, 923, 927,
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936 de 2003 e 003, 036, 053, 059, 064, 067, 090, 093,
108, 110, 117, 122, 132, 142, 151, 154, 156, 194 e
225 de 2004.
Atenciosamente, – Hélio Costa, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, da Comissão de Educação.
Of. nº CE-24/2004
Brasília, 9 de junho de 2004
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia
de hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de nºs
399, 830, 848, 890, 901, 925, 930, 931, 937 de 2003
e 002, 007, 011, 018, 021, 025, 037, 039, 069, 076,
078, 096, 100, 109, 127, 130, 135, 137, 164, 174, 326
de 2004.
Atenciosamente, – Helio Costa, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, da Comissão de Educação.
Of. nº CE-25/2004
Brasília, 9 de junho de 2004
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia de
hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de nºs , 635,
669, 696, 852, 900, 926, 947, 951 de 2003 e 027, 038,
042, 094, 121 139, 145, 172, 179, 202, 203, 204, 208,
235, 288, 317, 321, 323, 364, 456 e 461 de 2004.
Atenciosamente, – Hélio Costa, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 188, de
2004, de iniciativa da Comissão Temporária criada
nos termos dos Requerimentos nºs 529, de 2003; 19,
164, 350, 444, 577 e 587, de 2004, que dispõe sobre o
procedimento administrativo de demarcação de terras
indígenas e dá outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko, primeira oradora inscrita, por até 20 minutos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje
vamos abordar uma temática que já deveria estar abo-
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lida dos nossos discursos, das nossas lutas, mas que
ainda, infelizmente, persiste em nosso País.
Sr. Presidente, 120 pessoas são libertadas da
escravidão no Mato Grosso. O grupo móvel de ﬁscalização do Ministério do Trabalho e Emprego libertou,
na noite desta quarta-feira (23), 120 pessoas mantidas
em condições de escravidão numa fazenda no Mato
Grosso. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, os trabalhadores encontravam-se sob vigilância
armada.
O fato foi noticiado no dia 24 de junho pela Redação Repórter Brasil.
Na noite desta quarta-feira (23), o grupo móvel
de ﬁscalização do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) iniciou o processo de libertação de cerca de 120
pessoas – incluindo mulheres e crianças – reduzidas
à condição de escravas na fazenda Guariba, localizada a 130 quilômetros do centro do Município de Vila
Rica, norte do Estado de Mato Grosso. Essa é uma das
maiores libertações deste ano. Segundo informações
do MTE, os trabalhadores estavam, desde o início do
ano, sob vigilância armada na fazenda.
Infelizmente, essa é uma realidade que ainda
perdura em partes do nosso País. Sabemos que existem fazendas de gado e fazendas de plantio de grãos
em que os trabalhadores são tratados com a dignidade devida, em que há respeito à legislação existente.
Mas sabemos também que, infelizmente, ainda existe
escravidão – e muita.
Em 1992, presidi em Mato Grosso, quando Deputada Estadual, a CPI do Combate ao Trabalho Escravo.
À época, Sr. Presidente, numa fazenda de plantio de
cana, conseguimos retirar, depois de muita luta, 850
trabalhadores do regime de escravidão. Há dois dias,
vimos 120 pessoas serem libertadas literalmente. Pensamos que, como os tempos avançam, essas questões
deixam de existir, mas, infelizmente, ainda persistem.
Nessa ação de libertação, que contou com a participação da Polícia Federal e do Ministério Público do
Trabalho, o Ibama encontrou mais de 60 motosserras
– a maior apreensão dos últimos cinco anos na região.
O proprietário, Sr. Presidente, tinha autorização para
desmatar 300 hectares, mas já tinha limpado mais de
1,3 mil hectares de ﬂoresta amazônica.
Os trabalhadores estavam presos a dívidas ilegais
com a fazenda por conta de transporte e alimentação.
Os ﬁscais do Ministério do Trabalho e Emprego constataram que o arroz vendido a esses trabalhadores
estava vencido há mais de cinco anos e era oriundo
de antigos programas de alimentação do Governo Federal, como o Comunidade Solidária.
Alcides Augusto da Costa Aguiar, dono da fazenda, mora em São Paulo. Ele tem propriedades nos
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Estados do Mato Grosso e da Bahia, onde é um dos
maiores plantadores de mamão. O pagamento de rescisões trabalhistas deve ser concluído nos próximos
dias e pode ultrapassar R$300 mil, uma das maiores
quantias já pagas desde o início das operações dos
grupos móveis de ﬁscalização contra o trabalho escravo, em 1995.
Antes de falar um pouco mais sobre essa questão
do trabalho escravo, Sr. Presidente, quero fazer uma
louvação a esses grupos móveis de ﬁscalização do Ministério do Trabalho. Realmente, são grupos que vêm
fazendo um trabalho decidido, determinado, corajoso
mesmo. Basta vermos o que ocorreu há pouco tempo
num Município de Minas de cujo nome não me recordo, quando foram, vil e covardemente, assassinadas
pessoas desses grupos de ﬁscalização. São pessoas
bravas, corajosas, determinadas, que sabem o que estão fazendo e que vão realmente cumprir suas missões
com a dignidade e a honradez que lhes é peculiar.
Eu precisava fazer esse registro em homenagem
aos grupos móveis de ﬁscalização do Ministério do
Trabalho e Emprego, parabenizando-os, sim. Muitos
dirão que estão simplesmente cumprindo com o seu
dever, com a sua missão. Isso é verdade. Mas muitas
pessoas cumprem com o seu dever, com a sua função,
mas não com a honradez, com a dignidade e com a
coragem dos grupos móveis de ﬁscalização do Ministério do Trabalho.
Não é fácil chegar às fazendas, mesmo que se
esteja acompanhado de grupos da Polícia Federal,
que também merecem elogios nesse sentido. A Polícia Federal tem trabalhado com aﬁnco. Mesmo que
se chegue com grupos da Polícia Federal, o embate
realmente é muito grande e de alta periculosidade,
porque quem é capaz de submeter seus empregados
a trabalho escravo com certeza é capaz de cometer
crimes ainda mais graves.
De uma vez por todas, em nosso Brasil, é preciso
que haja leis, é preciso que se faça justiça não só na
questão do trabalho escravo, como também na questão
do narcotráﬁco. Quando se encontra trabalho escravo
ou qualquer plantio de droga comprometedora, não
se pode titubear. Tem-se que, realmente, partir para
a expropriação da terra, porque a turma só sente no
bolso mesmo. Se houver perda da terra, acredito que
esses fatos serão minimizados e o problema acabará.
Não há outra forma de solucionar o problema.
Se for preciso mais legislação, vamos elaborála. Se a legislação atual não é suﬁciente, devemos
partir para a construção de leis que demonstrem que
o nosso País, o nosso Governo, não está brincando
com relação à questão do trabalho escravo e à questão da droga.
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Quero falar mais um pouco sobre como alguém
se torna um escravo. Hoje, em nosso País, os direitos
dos trabalhadores rurais são freqüentemente ignorados na chamada “fronteira agrícola”, onde a ﬂoresta
amazônica perde espaço, a cada dia, para grandes fazendas de gado. Péssimos alojamentos e alimentação,
atraso ou não pagamento de salários e até privação
de liberdade, sob ameaça de morte, ocorrem com freqüência na região. Homens tornam-se escravos do dia
para a noite. Para impedir que isso ocorra, grupos móveis de ﬁscalização do Ministério do Trabalho realizam
vistorias de surpresa, aplicando multas e resgatando
pessoas quando são constatadas irregularidades. De
acordo com levantamento realizado pela Organização
Internacional do Trabalho, OIT, Pará e Mato Grosso,
infelizmente, são os Estados com maior incidência de
utilização de trabalho escravo.
Quero deixar muito claro aqui o que disse no início
da minha fala: não estou generalizando. Com certeza,
há excelentes patrões no Estado do Mato Grosso e no
Pará, e, felizmente, eles são maioria. Mas existe trabalho escravo. E temos que admitir esse fato, porque,
do contrário, não combateremos o trabalho escravo,
que precisa ser eliminado.
Sr. Presidente, a escravidão de hoje é diferente
daquela existente no século XIX, mas tão perversa
quanto. Devido à seca, à falta de terra para plantar e
de incentivos dos Governos para a ﬁxação do homem
no campo, ao problema do desemprego nas pequenas
cidades do interior ou a tudo isso junto, o trabalhador
acaba não vendo outra saída senão deixar sua casa
em busca de sustento para a família. Ao ouvir rumores de que existe serviço farto em fazendas, ele vai
para esses locais espontaneamente ou é aliciado por
gatos, que são os contratadores de mão-de-obra que
fazem a ponte entre o empregador e o peão. Estes,
muitas vezes, vêm buscá-lo de ônibus ou caminhão,
o velho pau-de-arara.
Já na chegada, o peão vê que a realidade é bem
diferente. A dívida que tem por conta do transporte aumentará, uma vez que o material de trabalho pessoal,
como botas, é comprado na “cantina” do próprio gato,
do dono da fazenda ou de alguém indicado por ele. Os
gastos com refeições, remédios, pilhas, cigarros, bota,
facão, camburão de água, vão todos para o chamado
“caderninho”, e o que é cobrado por um produto diﬁcilmente é o seu preço real. Um par de chinelos, Sr. Presidente, pode custar o triplo. Além disso, é costume do
gato não informar o montante, só anotar. Saber o valor
correto também não adianta muito, pois, na maioria
das vezes, o lugar de trabalho ﬁca em áreas isoladas
e os peões não têm dinheiro. Cobra-se por alojamentos precários, sem condições de higiene.
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No dia do pagamento, a dívida do trabalhador é
maior do que o total que ele teria a receber, considerando-se que o acordo verbal feito com o gato é quebrado, tendo o peão um direito a um valor bem menor
que o combinado. Em outras situações, até os próprios
gatos da fazenda são enganados pelo proprietário. Ao
ﬁnal, quem trabalhou meses sem receber nada acaba devedor do gato e do dono da fazenda e tem que
continuar suando para poder quitar a dívida, ou seja,
esse é um poço sem fundo.
Sr. Presidente, o trabalho escravo ainda existente
no Brasil é terrível. As pessoas ﬁcam totalmente sem
defesa. Costumo dizer que elas ﬁcam sem lenço e sem
documento. Se ﬁcassem com seus documentos, elas
poderiam fugir das fazendas num ato extremo. Mas
como fugir, se o gato recolhe a documentação do trabalhador no momento em que este chega à fazenda?
A pessoa ﬁca sem carteira de identidade, sem carteira
de trabalho, sem nenhum documento, sem chance. O
trabalhador pode até conseguir fugir à noite para o meio
da mata e chegar a uma estrada, mas ali não consegue
pegar carona. É muito difícil conseguir que alguém, um
caminhoneiro ou outra pessoa, pare no meio da estrada
para dar carona. Além do mais, se o trabalhador está
sem documento, ninguém vai ajudá-lo.
Com isso, acontecem as fugas à pé, que são
diﬁcílimas, até porque existem, como muito bem eu
disse no começo da minha fala, as milícias armadas,
que ﬁcam vigilantes e perseguem os fugitivos. Em Mato
Grosso, há três anos, tive contato com uma pessoa que
conseguiu fugir com três crianças. O marido e o pai
foram alcançados no meio da ﬂoresta e assassinados.
Ela conseguiu fugir com as crianças, chegando até
Cuiabá posteriormente, de carona, em estado deplorável; as crianças estavam subnutridas. É realmente
uma situação terrível.
Sr. Presidente, precisava enaltecer mais esse
feito dos grupos móveis de ﬁscalização do Ministério
do Trabalho e Emprego. Ressalto que o trabalho por
eles feito é grande, signiﬁcativo e importante, não só
quanto ao trabalho escravo, mas em todos os setores. É realmente uma das instituições que, em nosso
País, vem trabalhando com a determinação devida e
necessária. Alguns indagam: por que saudar aqueles
que vêm trabalhando bem? Eu o faço para que todos
desempenhem devidamente o seu papel e a sua função. O Ministério do Trabalho é um órgão que, na minha avaliação, assim atua. Existem outras instituições,
felizmente, que agem dessa forma, mas hoje estamos
falando do Ministério do Trabalho.
Saúdo a todos, do Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministro do Trabalho aos
mais simples funcionários do Ministério do Trabalho,
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do Tribunal Superior do Trabalho, de todos os Tribunais
e de todas as administrações, em todos os níveis, relacionados à questão do trabalho.
Sr. Presidente, acredito que muitos desses problemas estão sendo e serão superados. O nosso Governo vem trabalhando para que isso ocorra.
Estou de posse de um documento: o II Plano
Nacional de Reforma Agrária (PNRA), lançado em
novembro de 2003, que deﬁniu as grandes metas do
nosso Governo, tendo como horizonte o ano de 2006. O
documento contou com a colaboração de uma equipe
de técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
do Incra, de universidades e de centros de pesquisa,
com a participação de diversos setores dos movimentos sociais.
O II Plano Nacional de Reforma Agrária concentra os grandes objetivos do Governo Federal para
transformar o meio rural brasileiro em um espaço de
paz, produção e qualidade de vida. Entre as metas do
II Plano Nacional de Reforma Agrária destacam-se:
400 mil novas famílias assentadas (115 mil em 2004);
500 mil famílias com posses regularizadas (150 mil
em 2004); 130 mil famílias beneﬁciadas pelo Crédito
Fundiário (37,5 mil famílias em 2004).
Outra meta a ser alcançada por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Incra é a recuperação da capacidade produtiva e da viabilidade
econômica dos atuais assentamentos. Realmente,
muito assentamento já foi feito, mas em estado de
maior precariedade.
Outro objetivo é o cadastramento georeferenciado
do território nacional e a regularização de 2,2 milhões
de imóveis rurais.
Com o PNRA, busca-se ainda reconhecer, demarcar e titular áreas de comunidades quilombolas,
o que é importantíssimo; garantir o reassentamento
dos ocupantes não índios de áreas indígenas; garantir assistência técnica e extensão rural, capacitação,
crédito e políticas de comercialização a todas as famílias das áreas reformadas; e universalizar o direito
à educação, à cultura e à seguridade social nas áreas
reformadas.
O PNRA do nosso Governo se traduzirá em um
novo padrão de assentamentos, com viabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e qualidade de
vida, contribuindo para a consolidação de um modelo
de desenvolvimento, baseado no crescimento e na distribuição de renda, democratizando a propriedade da
terra, reforçando a agricultura familiar, a produção de
alimentos e as formas de produção cooperativas.
Sr. Presidente, meu tempo está se esgotando, mas
vou pedir um pouquinho de tolerância. Não vou poder
trabalhar todo este documento, mas queria destacar
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alguns pontos. Por exemplo, o ritmo dos assentamentos cresceu signiﬁcativamente em 2004. O número de
assentamentos do primeiro trimestre de 2004 representa o dobro da média dos primeiros trimestres dos
últimos nove anos.
Tivemos aceleração nas desapropriações. Uma
questão muito discutida é o resgate das terras públicas. Muita gente se apossou de terras públicas, de
milhares e milhares de hectares, numa concentração
de terra e de renda, é óbvio, gigantesca neste País.
Esse levantamento está sendo feito. A regularização
dessas terras será em conformidade com cada caso;
haverá a regularização de um mínimo dessa terra para
aqueles que estão nela trabalhando e produzindo. O
resgate do excesso será feito – excesso não, porque
a terra era pública e deveria ser toda para ﬁns de reforma agrária; infelizmente, apossaram-se dela, e esse
resgate será feito em uma parte signiﬁcativa, que irá
para a reforma agrária.
Sr. Presidente, em Mato Grosso, não precisaremos mais desapropriar um hectare de terra – além, é
óbvio, dos que já estão em andamento – para realmente
cumprirmos a meta da reforma agrária necessária para
aqueles que não têm terra mas dela precisam para produzir e tirar com dignidade o sustento de suas famílias.
Não precisaremos desapropriar mais um hectare de
terra. Existem 23 processos, dos quais 21 já tiveram
decisão favorável da Justiça Federal de Mato Grasso ao
resgate. Com o resgate dessas terras públicas, faz-se
a distribuição da terra para todos os sem-terra daquele Estado. O recurso que deveria ser utilizado para a
desapropriação da terra deverá ser utilizado, sim, para
dar crédito às condições de produção da terra, para a
agricultura familiar, para o pequeno proprietário. É isso
o que o nosso Governo vem fazendo.
Eu poderia ler outros trechos, mas meu tempo já
está esgotado. Temos aqui a questão da emissão de
TDAs, o reordenamento fundiário, que é fundamental, a
assistência técnica e a educação. As metas do II Plano
Nacional de Reforma Agrária prevêem a garantia de
que os assentados terão condições estruturais para
desenvolver suas atividades. O modelo de reforma
agrária prioriza a integração produtiva, a viabilidade
econômica das atividades e o acesso a direitos como
educação, saúde e seguridade social.
A previsão para 2004 é possibilitar o acesso a
110 mil assentados ao Pronera – Programa Nacional
de Educação na Reforma Agrária, sendo destinados
recursos da ordem de R$30 milhões no Orçamento e
ainda uma suplementação de R$20 milhões. Em 2003,
foram beneﬁciados 44.146 assentados da reforma
agrária nas modalidades alfabetização e escolariza-
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ção de jovens e adultos, técnicos proﬁssionalizantes
e cursos superiores.
Outra questão séria – sobre a qual já falei rapidamente – é a recuperação dos assentamentos. Também a sustentabilidade ambiental dos assentamentos
é de extrema importância. Há outros temas, como os
assentamentos ﬂorestais etc.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para encerrar, volto ao assunto de que sempre trato desta
tribuna: a mulher. Uma questão importante que está
acontecendo diz respeito à documentação das trabalhadoras rurais. Quarenta e uma mil mulheres assentadas na reforma agrária e agricultoras familiares serão
beneﬁciadas, em 2004, com o fornecimento gratuito
de documentação civil básica. Esses documentos são
imprescindíveis para o acesso às políticas públicas do
Governo Federal, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o famoso Pronaf,
e o Bolsa-Família, por exemplo. Para cumprir a meta,
o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Incra,
lançaram o Programa Nacional de Documentação da
Mulher Trabalhadora Rural.
Essa é a primeira vez que o Governo Federal
promove uma campanha de documentação como uma
política pública permanente, Sr. Presidente. A idéia é
garantir o fornecimento gratuito do CPF, Carteira de
Trabalho, Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento e registro no INSS. Só este ano, teremos 41 mil
mulheres contempladas por esse programa.
Esses documentos constituem uma exigência
para a titularidade conjunta da terra, uma reivindicação
histórica dos movimentos sociais que virou realidade
no ano passado. A mulher não tinha direito ao lote da
reforma agrária, apenas o homem podia ser o titular do
lote. Agora, não só a mulher tem o direito de requerer
o lote da reforma agrária, como também é obrigatória
a titularidade conjunta, que, em termos de legislação,
é realmente um grande avanço.
Sr. Presidente, essa documentação é da maior
importância. Muitos dirão que a população, mesmo do
meio rural, já está documentada, mas não está. Existe
muita gente que não tem sequer a Certidão de Nascimento, imaginem CPF, Carteira de Trabalho e tantos
outros documentos necessários!
Temos um dado do IBGE que mostra que 40%
da população rural brasileira não possui documentos;
e, desse número, 60% são mulheres. Segundo dados
do Banco do Nordeste Brasileiro, a ausência de documentação, especialmente de Registro Civil e CPF,
é responsável por cerca de 60% das restrições para
acesso às linhas de crédito do Pronaf.
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Portanto, é de maior importância essa atitude do
nosso Governo de prover de documentação a população do meio rural, homens, mulheres, jovens e crianças
– as nossas crianças não têm Certidão de Nascimento
–, em especial no II Plano Nacional de Reforma Agrária, que traz no seu bojo uma política permanente de
documentação da mulher trabalhadora rural.
Ainda ontem, participamos de um debate com o
Presidente Nacional do Incra, que dizia que as metas
estão sendo conquistadas e deverão ser concretizadas
gradativamente, mas dentro do previsto, com certeza.
Essa é realmente a fórmula mais correta para que consigamos acabar com o trabalho escravo no meio rural,
obviamente junto com outras medidas de punição aos
contraventores, aos criminosos. Porque trabalho escravo é crime e lugar de criminoso é na cadeia.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim.) – Solicito à
nobre Senadora Serys Slhessarenko que assuma a
Presidência. (Pausa.)
O Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys Slhessarenko, Suplente
de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.) – De
acordo com a ordem de inscrição, concedo a palavra
ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Senadora Serys Slhessarenko, que, neste momento,
preside os trabalhos da Casa, Srªs e Srs. Senadores,
brasileiros que assistem a esta sessão pela TV Senado,
em primeiro lugar, quero dizer, que ontem, cumprindo
uma missão do Senado da República, estive no Rio
Grande do Sul, onde acompanhei o velório do ex-Governador do meu Estado e do Rio de Janeiro, engenheiro Leonel de Moura Brizola. Conforme a missão
designada pelo Presidente José Sarney, foram comigo
o Senador Cristovam Buarque, o Senador Pedro Simon,
o Senador Sérgio Zambiasi, a Senadora Heloísa Helena e o Senador Arthur Virgílio. Srª Presidente, tanto
na ida como na volta, tive a oportunidade de conversar
muito com o Presidente da República em exercício, o
ex-Senador José Alencar, e também com o Ministro
Ciro Gomes, já que fomos juntos. Ambos demonstraram enorme respeito à ﬁgura do ex-Governador Leonel Brizola, verdadeiro guerreiro e líder, e também um
respeito muito grande – isso é bom – ao Senado da
República inclusive às nossas posições. Quando digo
nossas, reﬁro-me às posições do Senado e não às
minhas. Falo com carinho especial do voto de V. Exª,
do meu e do voto do também petista Senador Flávio
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Arns. Ambos entendem que é preciso estabelecer um
diálogo fraternal, companheiro e respeitoso com esta
Casa. Por isso, registro com alegria a conversa que
tivemos tanto na ida quanto na volta.
Vivi um momento de muita emoção no meu Rio
Grande. Uma comoção envolveu o Estado todo. Registro
que o Rio Grande tratou com muito carinho a comitiva
que foi representando o Presidente da República e o
Senado. Estivemos no Palácio Piratini, conversamos
com os companheiros do PDT e com o Governador
em exercício e também com a população do meu Rio
Grande, que como sempre, foi hospitaleira e carinhosa
com a delegação.
Como disse em meu pronunciamento, Brizola morreu, mas entrou para a história como um dos grandes
homens públicos da política do nosso País. Eu chegaria a dizer que ele entra para a história como um dos
políticos mais importantes deste século.
Srª Presidente, voltando ao meu pronunciamento,
gostaria de dizer que eu, assim como V. Exª, que muitas vezes ﬁzemos críticas pontuais ao nosso Governo, temos também a grandeza de elogiar as medidas
positivas que por ele são encaminhadas.
Quero fazer uma consideração rápida e um elogio ao Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento,
ex-prefeito de Manaus, que não é do meu partido,
mas do PL, por ter, a pedido de todos nós Senadores,
que trabalhamos muito em prol disso, encaminhado
um decreto regulamentando, de uma vez por todas,
o transporte interestadual para os idosos. O decreto
é muito bem formulado. Sei que já está na mesa do
Ministro José Dirceu que também é simpático à regulamentação rápida dessa matéria. Sei que terá o apoio
do Ministro José Dirceu e também do Presidente da
República. Esse decreto, com muita precisão, garante
gratuitamente ao idoso com mais de sessenta anos
– sessenta anos é a marca do Estatuto do Idoso –, o
transporte de um Estado para outro. Até duas vagas,
o transporte é gratuito, se não houver vaga, o idoso
pagará somente 50% do valor da passagem.
Então ﬁca essa referência elogiosa à postura
determinada do Ministro dos Transportes e também
do Ministro José Dirceu no sentido de fazer com que,
efetivamente, o Estatuto seja respeitado.
Srª Presidente, ao mesmo tempo em que dou esse
destaque ao Estatuto do Idoso, quero fazer um apelo
à Casa para que seja votado rapidamente o projeto de
lei que disciplina o transporte intermunicipal. Fizemos
um acordo com os Senadores, a pedido do Senador
Sérgio Cabral, com quem tenho conversado muito,
porque a redação do projeto original traria prejuízo ao
povo do Rio de Janeiro, que já possuía uma redação
bem mais ampla para os idosos. O Senador Leomar
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Quintanilha é o relator do projeto, fruto do acordo, que
encaminhei a esta Casa. Sei do belíssimo trabalho de
S. Exª, que também quer ver o projeto aprovado para
garantir a todos os idosos com mais de 60 anos o
transporte gratuito entre um município e outro.
Apelo para a Comissão correspondente, a ﬁm
de que aprove rapidamente o relatório do Senador
Leomar Quintanilha, que é pela aprovação do projeto
de nossa autoria que garante, a exemplo do Estatuto
do Idoso, às outras áreas, o transporte gratuito de um
município a outro.
Quero também, Srª Presidente, aproveitar esta
sexta-feira para falar de outro Estatuto: o Estatuto da
Pessoa Portadora de Deﬁciência, a respeito do qual o
Senador Flávio Arns, relator, está fazendo um belíssimo
trabalho. Infelizmente, há uma ou outra pessoa que,
em âmbito nacional, cria empecilho para a aprovação
desse Estatuto. Pois bem, essas pessoas têm de ser
cobradas, porque a Justiça decidiu recentemente retirar
um salário mínimo da pessoa portadora de deﬁciência
e também do idoso. Mas do idoso não poderão tirar
porque está assegurado no Estatuto do Idoso que o
cidadão com mais de 65 anos que provar ser carente,
independentemente da LOAS, tem direito a receber um
salário mínimo. Então, estão protegidos pelo arcabouço
da lei, porque está no Estatuto do Idoso.
Pois bem, no Estatuto da Pessoa Portadora de
Deﬁciência ou da Pessoa com Deﬁciência – preﬁro
esta forma de explicitar -, asseguramos ao deﬁciente
o direito a um salário mínimo, independentemente da
LOAS, desde que prove ser carente – muitos juízes já
estavam concedendo o benefício com essa condição.
O Supremo, alegando que não há uma lei clara nesse
sentido, está retirando o benefício de um salário mínimo da pessoa com deﬁciência.
Algumas pessoas, em âmbito nacional, estão
enviando e-mails contra o Estatuto, em defesa do seu
interesse pessoal, porque querem manter o seu aparelho em prejuízo de milhões de pessoas deﬁcientes.
Essas pessoas têm de ser cobradas, porque, se o portador de deﬁciência perder o benefício de um salário
mínimo, culpadas serão essas pessoas que maldosamente, no meu entendimento, de má-fé, para manter
o seu aparelho, para fazer a sua política, têm dito que
o Estatuto não deveria ser aprovado com a urgência
que estamos a exigir. Sei que, na Câmara dos Deputados também há uma Comissão debatendo a matéria, e a maioria é favorável à aprovação do Estatuto,
esperando o belíssimo trabalho que está construindo
o Senador Flávio Arns.
Srª Presidente, eu gostaria também de dizer aos
milhões e milhões de brasileiros que dependem do salário mínimo que não “joguem a toalha”, não desistam,
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porque essa é uma luta permanente. Independentemente da decisão da Câmara – eu, como democrata, tenho
que assimilar que na Câmara o Senado foi derrotado
e o povo também, mas isso faz parte da democracia
–, continuaremos essa luta no Senado da República.
Com esse objetivo, apresentei requerimento pedindo
que todos os projetos que tratam desse salário mínimo fossem apensados ao Projeto de Lei do Senado
nº 5, de 2003, que é o mais antigo que está aqui na
Casa – e não por ser de minha autoria, mas porque é
o mais antigo –, e para que o Relator, Senador Geraldo
Mesquita Júnior, possa formular uma política deﬁnitiva
para o salário mínimo.
Gostaria ainda de dizer àqueles tantos que nos
têm mandado correspondências, cujo papel ainda sinto
molhado pelas lágrimas da decepção pelo resultado na
Câmara, que não desanimem, porque nós, aqui, não
desanimamos. Vamos continuar peleando, lutando para
que este País um dia tenha uma política decente para
o salário mínimo, já que essa que existe é indecente
– repito: é indecente.
Nesse projeto, coloco, com muita tranqüilidade,
que o salário mínimo será reajustado, uma vez por ano,
conforme a inﬂação e o dobro do PIB. Digo isso porque
percebo que as pessoas, mesmo de forma carinhosa,
respeitosa – os companheiros do Jornal do Senado
sabem que tenho o maior respeito por eles – colocam
o índice com base no PIB, mas é com base no dobro
do PIB. Reaﬁrmo porque só o PIB não resolve. Se a
lei dispuser que o salário mínimo será corrigido pela
inﬂação e o PIB, tudo bem! Os mais ricos continuarão
mais ricos e os pobres mais pobres. O que quero? Se
o PIB cresceu 3%, se o País ﬁcou mais rico – e os
dados estão aí mostrando que, nos últimos tempos,
mais cinco mil pessoas ﬁcaram milionárias neste País,
quer dizer, ganharam milhões de reais –, o salário mínimo teria de aumento real 6%; se o PIB crescer 2%,
o salário mínimo teria 4% de aumento real. O que é
aumento real, para que não ﬁque dúvida? Você corrige pela inﬂação dos últimos 12 meses e, além disso,
dá um acréscimo no correspondente ao dobro do PIB.
Se a inﬂação foi de 5%, corrige-se para 5%; se o PIB
foi de 3%, depois disso se corrige com mais 6%. Esse
é o caminho da distribuição de renda. Se os ricos ganharam mais, pelo menos os que estão na base da
pirâmide teriam reajuste em dobro.
Então, insisto nisso para que ninguém deturpe
o projeto que apresentei. Lá o que previmos não foi o
crescimento pelo PIB, mas pelo dobro do PIB – essa
palavra “dobro” é fundamental porque é ela, sim, que
vai distribuir renda. Alguém já me perguntou: “E se o
PIB não crescer?” Bem; se o PIB não cresceu, ﬁcou a
economia estagnada e, em tese, o salário mínimo seria

Junho de 2004

corrigido pela inﬂação. Pelo menos os pobres teriam
o mesmo percentual correspondente àquele período
de inﬂação recomposto no seu salário, porque quem
ganha um salário mínimo vive num estado – eu diria
– quase que de miséria absoluta.
Insisto muito nesse termo e quero dizer mais: em
todos os projetos de lei que apresento, tratando de salário mínimo, garanto o mesmo percentual de reajuste
aos aposentados e pensionistas, ao contrário de teses
que alguns estão levantando, pelas quais não se quer
estender o mesmo percentual de reajuste do salário
mínimo para quem está aposentado. É como se aposentado fosse peça descartável. Dali a pouco vão dizer
que aposentado tem mais é que morrer. Isso é um absurdo! O que quero é que, se o salário mínimo ganhar
20% entre inﬂação e aumento real, os aposentados e
os pensionistas ganhem os mesmos 20%, até porque
a perda acumulada dos aposentados, hoje, ultrapassa os 47% – dá para dizer que está em torno de 49%
a perda do aposentado em relação ao momento da
aposentadoria, isto se compararmos os últimos cinco
anos. Então, temos a obrigação de recompor os vencimentos dos aposentados e pensionistas.
O Projeto de Lei do Senado nº 58, de 2003, que
apresentei à Casa, garante que cada aposentado volte a ganhar o mesmo número de salários mínimos
que recebia à época em que se aposentou. Alguém
poderia dizer que o Paim está sonhando, acreditando
que pode melhorar os benefícios dos idosos. Não estou sonhando coisa nenhuma! Quero enfrentar o bom
debate; vamos fazer um debate sobre essa matéria.
Se não quiserem televisão, imprensa, não há problema, vamos nos reunir numa sala fechada e vamos aos
dados e aos números.
Falo isso, Senadora que preside os trabalhos,
porque, em 1995, ﬁz essa mesma provocação para o
presidente da época e colocaram à minha disposição
o na época Ministro, Sr. Reinhold Stephanes. Veja bem,
não era um homem de esquerda, mas um entendido
em Previdência. Sentamo-nos durante um longo período, buscamos as mais diversas variáveis sobre esse
tema. Resultado: o salário mínimo recebeu 42,6% de
reajuste. E sabem quanto receberam os vinte milhões
de aposentados à época? A mesma quantia: 42,6%. E
não houve impacto negativo nenhum sobre as contas
da Previdência Social, porque trabalhamos com as variáveis macroeconômicas, promovemos algumas alterações na legislação e, assim, asseguramos 42,6% a
todos, não só àqueles que ganham o salário mínimo.
Por que não podemos nos sentar à mesa e construir essa alternativa? Claro que podemos. Por isso, de
público, reaﬁrmo mais uma vez aos idosos do nosso
País que continuarei, tenho certeza de que junto com
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a maioria dos Srs. Senadores, com essa mesma ﬁrmeza na defesa da elevação do mínimo e dos benefícios
dos aposentados e pensionistas.
Informo também que quero construir um livro até
o ano que vem. Os Consultores do Senado estão me
ajudando nesse trabalho. Quero, de público, elogiá-los.
É um time – desculpe a expressão “time”, mas sei que
eles vão entender e vão gostar – da mais alta qualidade.
A Consultoria Legislativa do Senado República conta
com um quadro de homens e mulheres qualiﬁcadíssimos. Sempre digo que, para ser um homem público,
não é preciso ser nenhum gênio, mas é preciso ser
bem assessorado – e isso temos no Senado da República. A qualidade do corpo de funcionários é algo
que mexe um pouco com nossas emoções. Inclusive,
no discurso que ﬁz na última quarta-feira, falando um
pouco da minha trajetória, os dados históricos – claro!
– foram construídos pelos Consultores do Senado da
República. Pois bem; vamos construir um livro sobre a
verdadeira história do salário mínimo, desde quando
surgiu a idéia, de 1940 a 2004. Incluiremos a verdade,
os fatos e procuraremos revelar quando, efetivamente,
o salário mínimo cresceu. Alguns deram para dizer que
ele nunca cresceu. Não estou fazendo críticas pontuais
a esse ou àquele cidadão ou a esse e àquele Deputado ou mesmo Senador. Vamos mostrar que, ao longo
da história, sim, o salário mínimo foi o principal distribuidor de renda deste País, até mesmo para aqueles
que estão no mercado informal, como também para
os aposentados e pensionistas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mostraremos que, na época de Juscelino Kubitschek – em
homenagem a Brasília –, o salário mínimo chegou a
valer R$750,00 em valores atuais. Quando ele surge
na época de Getúlio Vargas, aproximava-se desse
número e, em outras épocas, também. Ele chegou a
ultrapassar algo que defendo sempre como referência,
acima de US$100.
Falarei com muita tranqüilidade nesse livro sobre a postura de cada um dos Presidentes. Teremos a
história de cada um dos Presidentes: Getúlio Vargas,
João Goulart, Juscelino Kubitschek; falaremos em
pós-ditadura, mencionaremos o período da Ditadura;
a época de Fernando Collor, do Itamar Franco, de Fernando Henrique e, naturalmente, de Luiz Inácio Lula
da Silva. Montaremos uma história. Serão fatos e, antes de publicá-los, mandaremos cópia, para que cada
Presidente da República, do período correspondente,
concorde ou não. Tenho certeza absoluta de que todos concordarão. Vamos trabalhar somente na linha
da verdade dos fatos e desmistiﬁcar essa história que
tentam mostrar, qual seja, a de que a única forma de
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melhorar o salário mínimo é excluir, de uma vez por
todos, os idosos.
Isso não tem lógica. É desumano dizer que, para
aumentar o salário mínimo, temos que desvinculá-lo do
salário mínimo do idoso. Para mim isso é meio irracional. Não sei quem inventou isso porque já existem os
pisos regionais. O Estado que quiser pode aumentar,
sem prejuízo nenhum, porque o aumento do piso regional não tem nada que ver com a Previdência; pelo
contrário, quando o piso regional aumenta, a Previdência arrecada mais. Vou dar o exemplo do Rio Grande
do Sul. Para quem de outros Estados assiste a essa
minha peleia... Sempre uso esse termo, que é muito
gaúcho. Quando eu era menino, e acontecia uma discordância, a moçada não dizia que ia haver uma briga, mas sim que ia haver uma peleia entre sicrano e
beltrano. Eu quase nunca estava nas peleias; era da
paz. Alguém já me disse, num momento difícil: “Paim,
você fala tanto, tanto, mas está mais para Gandhi do
que para guerrilheiro”. Sempre busco o entendimento, a paz, o bom convívio, a boa relação. Aliás, tenho
aprendido muito com a experiência das Senadoras e
dos Senadores.
Digo tudo isso com o único objetivo de demonstrar que é possível elevarmos o valor do salário mínimo, sem discriminar, porque o Estatuto de que somos
autores proíbe a discriminação. Como vou discriminar
os idosos, dizendo que eles não têm direito de voltar
a receber o número de salários mínimos que recebiam? Vamos mostrar, com muita tranqüilidade, que
é inaceitável essa idéia, que deve ser de algum gênio – sempre digo que, para ser um bom governante,
não precisa ser gênio, precisa ser bem assessorado
–, que é mal assessorado, que inventou essa história
de que o salário mínimo para quem está na atividade
deve ser um e para quem está aposentado deve ser
menor. Mostrarei com números e com dados, com a
maior tranqüilidade, que não é por aí. Fala-se tanto em
ousadia e em criatividade, mas não é criatividade dizer
que quem ﬁca velho não pode ganhar o mesmo salário
de quem está na ativa. Isso é um retrocesso.
Eu falava dos pisos regionais. Quando o piso regional cresce, manda-se um percentual maior para a
Previdência em matéria de arrecadação. Então, não
tem lógica alguma esse argumento, que é um despropósito, que considero absurdo. Estou disposto a fazer
esse bom debate para construirmos alternativas que
respeitem principalmente os nossos idosos.
Concluo, Srª Presidente, pedindo que seja publicado na íntegra, se possível, o meu pronunciamento, porque só comentei dados e números sobre
os Estatutos e falei também, de forma respeitosa,
em relação à votação que houve na Câmara dos
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Deputados; embora discorde, como sou democrata
– como disse aqui para os Senadores e V. Exª é testemunha –, respeito quem pensa diferente, o que é
natural numa democracia. Não é possível que todos
pensem exatamente como eu. O que deve prevalecer
é a vontade da maioria.
Continuaremos aqui lutando com muita ﬁrmeza
para, quem sabe no ano que vem, em 2005, podermos
dizer que enﬁm aprovamos um salário mínimo decente e estamos trabalhando efetivamente no combate
ao desemprego e a essa renda lamentável do povo
brasileiro, que nos deixa muito mal perante o mundo,
porque dois terços da população brasileira vivem em
estado de miséria absoluta.
Muito obrigado, Srª Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a luta que empreendemos no exercício de
nossas atividades parlamentares não nos deve servir
de alento para qualiﬁcar-nos de guerreiro mas, muito
mais é a subordinação do bem servir ao cidadão que
a nos conﬁou seu voto.
Imperativo este que deveria ser a tônica de nossas desenvolturas neste Parlamento. Este posicionamento e esta predisposição de coerência à minha
história, têm me custado embates homéricos mas,
que em nada têm diminuído meu ímpeto em continuar
minha trajetória.
Neste percurso, onde escrevemos nossa história,
plantamos lutas que, dependendo do embate, geram
vitórias e destas vitórias colhemos frutos. Neste Momento estamos prestes a ver frutiﬁcar uma destas vitórias, ainda que com frutos parciais mas, certamente
dignos de celebração.
Reﬁro-me ao Estatuto do Idoso, o qual ainda que
sancionado e em plena vigência pouco mudou na vida
daquele que é objetivo ﬁm da lei, o idoso. Cidadão
este a quem credito o título de “guerreiro” e que muitos dos quais combatem seu último combate lutando
pela própria sobrevivência após ediﬁcarem o mundo
em que vivemos
O Estatuto do Idoso, legislação elogiada como
sendo um marco jurídico importante, em que pese a
demora, obtém, no âmbito do Executivo, sua primeira
grande vitória quanto a sua instrumentação e efetividade. Estamos prestes a ver publicado um Decreto
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Presidencial que cria os mecanismos e critérios para a
concessão de gratuidade de 02 vagas, em cada ônibus,
no transporte interestadual e 50% de descontos nas
demais à pessoa maior que 60 anos de idade, Tal como
previsto no artigo 40 do referido Estatuto do Idoso.
Estes frutos que esperamos seus amadurecimentos já para esta semana, para que possam serem
colhidos por estes guerreiros, nos parece acertados
visto que o Decreto, na forma em que se apresenta
e que temos conhecimento, trata com felicidade, o
tema de “comprovação de rendimentos” dando inúmeras forma de fazê-lo a ﬁm de que cada realidade
do idoso possa se adequar a uma forma de comprovação, seja pela Carteira de Trabalho e Previdência
Social assinada, pelo contra cheque, comprovante
de benefício percebido, declaração de órgãos como
Conselhos de Assistência Sociais do Distrito Federal, Estados e Municípios ou Conselhos Estaduais
e Municipais da Pessoa Idosa e ainda, por ﬁm, por
simples carteira emitida pela Secretaria Municipal
de ação Social.
Como dito, em que pese a Demora na criação
dos critérios e mecanizações para o pleno gozo do benefício previsto no Estatuto, atinentes à gratuidade no
transportes interestadual, o Governo fora perspicaz e
com pertinência apresenta um Decreto que, tanto se
preocupa, em respeito ao espírito da lei, com a licitude da relação empresa/idoso como na maneira que se
procederá o requerimento, a concessão e ﬁscalização
da previsão do artigo 40 da Lei 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso).
Enquanto elogiamos esta primeira medida, também devemos almejar que nos demais direitos do idoso,
previsto no Estatuto, sejam na saúde, na cultura, na
educação e outros, que demandam ações efetivas do
Executivo, possam, contar com o mesmo empenho a
ﬁm de que haja outras conquistas para que, no todo, o
Estatuto produza os frutos tão aguardados pelo idoso
e pela sociedade.
Nós, do Legislativo, devemos fazer nosso papel,
o qual, a meu entender, deva ser, em meio a discursos e bons debates, a instrumentação da sociedade
para que suas relações se façam harmônicas e equilibradas, criando leis que propicie a ordem pública e o
amparo aos excluídos e menos favorecidos que não
deva ser visto como paternalismo ou parcialidade mas
sim resgate de justiça social.
Nesta tônica e com este entendimento acredito
que devamos atender ao chamado social e monitorar-

Junho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mos, com zelo, as Leis que criamos a ﬁm de que não
tornem “letra morta” como é vontade, lamentavelmente,
de uns poucos que devam dar sua parcela de contribuição para a instituição de uma sociedade pluralista mas
fraterna e com igualdades de condições de vida.
O benefício do transporte interestadual, que nos
parece iminente sua efetivação, se reveste de uma
necessidade básica do idoso, principalmente quando
este busca recursos médicos e tratamento em outras
localidades que não o seu domicílio, portanto aliado
a esta medida do Governo esperamos como muita
ansiedade que os direitos a saúde também siga com
celeridade o caminho aberto pelo transporte.
Ao trazer tal assunto a tona não o faço somente
por ser uma lei de minha autoria, mas principalmente
pela subordinação que tenho ao voto que recebi e as
causas sociais que são minhas bandeiras, notadamente das questões do idoso para o qual o tempo urge e
suas batalhas já não podem tardar sob pena de não
verem os louros das merecidas vitórias.
Também aqui retomo o assunto “idoso” para conclamar a todos os meus pares a manter acesso a
chama da esperança a estes guerreiros de que um
dia serão digniﬁcados pela sociedade e o mundo que
construíram.
Como aﬁrmei inicialmente, a luta que implementamos, na defesa de nossos projetos ou na efetivação
das Leis que, juntamente com a sociedade nós criamos é um imperativo que devemos atender. Assumo
como dever a função de escudeiro destes cidadãos
para ver realizado seus sonhos, que neste caso e no
todo do Estatuto do Idoso se reveste de uma grande
necessidade.
No percurso de nossa vida plantamos sonhos e
no efetivo exercício do viver colhemos realidade isto
faz a história de cada um, que seja parte de nossa
história a transformação social que permita o respeito
e a dignidade ao idoso.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.) – V.
Exª será atendido na forma regimental.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 819, DE 2004
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a inclusão em
Ordem do Dia do Plenário do Senado Federal do Pro-
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jeto de Lei do Senado nº 211, de 2002, em tramitação
na Comissão de Educação desta Casa, que “autoriza
o Poder Executivo a criar um Colégio Militar em Boa
Vista, Capital do Estado de Roraima”.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2004. – Mozarildo Cavalcanti.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente, após manifestação
do Presidente da Comissão de Educação, nos termos
do art. 255, inciso II, alínea “c”, item 3, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 820, DE 2004
Requer Voto de Aplauso à Fundação Universidade de Brasília, pela iniciativa de promover a criação da
Casa da Amazônia, com sede na Capital Federal.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à Fundação
Universidade de Brasília, pela iniciativa de promover a
criação, em Brasília, da Casa da Amazônia, entidade
destinada a estudos que visem à preservação, dos recursos naturais da região, bem como para a proteção
e divulgação de suas tradições.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do Reitor da instituição, Professor
Lauro Morhy, que preside a Comissão incumbida da
implantação da Casa da Amazônia.
Justiﬁcação
A homenagem que ora formulo justiﬁca-se diante da iniciativa, de cunho patriótico, em defesa da
Amazônia, região estratégica por excelência em nosso País.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2004. – Arthur
Virgílio, Líder do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.)
– A Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 821, DE 2004
Requer informações, ao Ministro da
Saúde, acerca de providências e/ou campanha de redução do uso do fumo no País.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, e considerando a competência
ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
informações acerca das providências e se há em preparo campanha visando à redução do hábito de fumar
no País, tendo em vista a divulgação dos resultados de
estudos cientíﬁcos da Universidade de Oxford, mostrando que o fumante perde 10 anos de vida.
Justiﬁcação
O jornal Folha de S.Paulo, edição do dia 23 de
junho de 2004, dá ciência dos resultados de estudos
realizados pelo professor Richard Doll na Universidade de Oxford, a respeito dos efeitos do fumo sobre o
homem. Segundo a notícia, a pesquisa mostra que o
fumante perde 10 anos de vida. A advertência sugere, no Brasil, providências da área de saúde, para a
redução do hábito de fumar, daí o requerimento que
ora formulo ao Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 822, DE 2004
Requer informações ao Ministro da
Saúde, acerca de programa ou medidas de
prevenção e combate ao chamado Vírus do
Oeste do Nilo.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento Interno, combinado com o que dispõe o art.
50, § 2º, da Constituição Federal, e considerando a
competência ﬁscalizadora do Congresso Nacional,
que sejam solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, informações acerca da existência de
medidas de prevenção ao chamado Vírus do Oeste do
Nilo, que já causou mais de 500 mortes nos Estados
Unidos e cuja chegada ao Brasil, segundo previsões
da Fiocruz, é apenas uma questão de tempo. Esclarecer quais são as eventuais medidas e a que órgão
caberá sua aplicação.
Justiﬁcação
O Jornal O Globo denuncia, na edição do dia
20 de junho de 2004, que o chamado Vírus do Oeste do Nilo, existente desde 1999 no México e agora
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também nos Estados Unidos. Disseminado por pássaros, a chegada do vírus ao Brasil preocupa, pelo que
formulo o presente requerimento de informações ao
Ministério da Saúde.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 823, DE 2004
Requer informações ao Ministro da
Educação, acerca do cronograma do Projeto de criação do Fundeb.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, e considerando a competência
ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, informações acerca das diﬁculdades de criação
e implantação do projeto que visa a criar o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
– FUNDEB, bem como da pretendida reforma universitária. Esclarecer quais são essas diﬁculdades, denunciadas em matéria do jornal O Globo.
Justiﬁcação
O Jornal O Globo denuncia, na edição do dia
20 de junho de 2004, que o Ministério da Educação
enfrenta diﬁculdades para tirar do papel programas
importantes, como a pretendida reforma universitária
e a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ao Senado, como órgão
ﬁscalizador, é importante acompanhar fatos como esse,
justiﬁcando-se, pois, o presente requerimento.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2004. – Senador Arhur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 824, DE 2004
Requer informações ao Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca, acerca de
denúncia veiculada pelo jornal Folha de S.
Paulo, de estímulos governamentais para
a exportação de peixes nativos, incluindo
espécies ameaçadas de extinção.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º,
da Constituição Federal, e considerando a competência ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam
solicitadas ao Secretário Especial de Aqüicultura e
Pesca, informações acerca de denúncias veiculadas
na edição de 28 de maio de 2004 do jornal Folha de
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S. Paulo, dando conta de projetos do Governo Federal
para a exportação de peixes nativos, incluindo espécies ameaçadas de extinção.
Justiﬁcação
A Folha de S. Paulo denuncia em sua edição do
dia 28 de maio de 2004, que o Governo Federal, pela
Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, deverá lançar projeto de estímulo à exportação de peixes nativos,
o que, segundo o jornal, poderá gerar pesca predatória,
além de concorrer para ampliar o risco de espécies já
ameaçadas de extinção. Ao Senado, como órgão ﬁscalizador, é importante conhecer o projeto, pelo que
formulo o presente requerimento de informações.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.)
– Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa
para decisão, nos termos do art. 216, inciso III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 825, de 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada
do Requerimento de Voto de Aplauso nº 759/2004, de
minha autoria.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2004. – Senador Arthur Virgílio.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. ) – A
Presidência defere o requerimento, nos termos do art.
256, § 2º, inciso I ,do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.)
– Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, por 20
minutos, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive o prazer
de, eventualmente estando na Secretaria-Geral da
Mesa, ler um requerimento de minha autoria que pede
a vinda para Plenário de um projeto que apresentei
há algum tempo, propondo a criação de um colégio
militar em Boa Vista, capital do meu Estado de Roraima, e a transformação do Colégio Militar de Manaus
em Escola Preparatória de Cadetes. Por que isso, Srª
Presidente, Srªs. Senadoras e Srs. Senadores? Porque
temos apenas a Academia Militar das Agulhas Negras,
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em Rezende, no Rio de Janeiro, e uma escola preparatória, que ﬁca em Campinas. Portanto, na geograﬁa da questão da formação dos nossos oﬁciais, ﬁca
muito difícil, por exemplo, para um jovem do Estado
do Acre, do Estado de Roraima, que deseje ingressar
como Oﬁcial do Exército, estudar no Colégio Militar
em Manaus e, depois, ir para a Escola Preparatória
em Campinas.
De acordo com a proposição, será criado um
Colégio Militar num dos pontos que reputo mais importante da Amazônia, não só porque é meu Estado,
mas porque faz fronteira com a Venezuela e com a
ex-Guiana Inglesa, portanto, uma área sensível, e a
criação de uma unidade na região tem importância
geopolítica e estratégica.
Precisamos valorizar a formação de nossos Oﬁciais tanto do Exército – caso que estou abordando
– quanto da Aeronáutica e da Marinha de maneira
uniforme. Essa formação não pode continuar concentrada no Sul e no Sudeste.
Portanto, espero que esse projeto, que está, há
algum tempo, na Comissão de Educação e para o qual
sequer foi designado um relator até agora, vindo para
cá, seja aprovado rapidamente. Trata-se de um projeto
autorizativo. O Congresso Nacional apenas autoriza o
Poder Executivo a criar o Colégio Militar em Boa Vista
e a transformar o Colégio Militar de Manaus em Escola Preparatória de Cadetes. Assim podemos aprovar
rapidamente a proposição, que entendo fundamental
para a Amazônia e para o Brasil.
Srª Presidente, antes de entrar no tema principal
do meu pronunciamento, gostaria de registrar a presença, na tribuna de honra desta Casa, do Deputado
Estadual Raul Lima, acompanhado do importante
jornalista de Roraima, Expedito Perônico. São duas
pessoas importantes para o meu Estado e que me
dão a honra das suas presenças no momento do meu
pronunciamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria
agora tratar das tão mal faladas emendas parlamentares ao Orçamento da União.
Desde que assumi este mandato de Senador,
angustia-me o fato de veriﬁcar na imprensa, seja nos
jornais, nas rádios ou nas televisões, uma malhação
permanente contra as emendas que os Parlamentares, Deputados Federais e Senadores, fazem ao Orçamento. Publica-se que haverá uma votação e que
o Governo vai liberar as emendas dos Parlamentares
para que eles votem de acordo com os interesses do
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Governo, numa clara referência de que o parlamentar
está sendo comprado.
Existem vários tipos de emenda. Temos a emenda
individual, que cada Parlamentar tem direito de apresentar e que, normalmente, destina-se a atender aos pedidos das prefeituras, das universidades, dos colégios,
das instituições de caridade, das instituições que fazem
trabalho social importante, enﬁm, de vários órgãos.
Assim, o Parlamentar nada mais faz do que funcionar
como um despachante, colocando, no Orçamento feito
pelos técnicos do Governo Federal, algumas alterações
para atender aos seus Estados, aos seus Municípios
e às instituições que estão ali. E, vejam bem: até para
colocar emendas para as universidades federais, que
é uma obrigação do Governo Federal...
Gostaria, Sr. Presidente, de pedir silêncio na tribuna, que está falando mais alto que o orador.
De qualquer forma, Sr. Presidente, é uma obrigação do Parlamentar. E o Parlamentar que resolver não
fazer emenda está sendo omisso, porque está com um
mandato do povo do seu Estado e tem a oportunidade
de incluir algum recurso no Orçamento. Se ele resolver não fazê-lo, para não ser incluído no rol dos que
negociam favores entre o Poder Executivo e o Poder
Legislativo, como é que ele será visto pelo povo daquele Estado? Será visto como um Parlamentar omisso,
que não está dando conta do seu recado.
Além das emendas individuais, existem as emendas de Bancada. As Bancadas de cada Estado, compostas pelos Senadores e Deputados, reúnem-se e
discutem entre si as prioridades do Estado, destinando
recursos para uma estrada, uma escola, uma creche,
a construção de um hospital, equipamento e custeio,
às vezes, de um hospital. As emendas de Bancada
com essas mesmas ﬁnalidades também podem ser
atendidas pelas emendas individuais.
Existem também as emendas regionais, que são
aquelas em que todos os Parlamentares, Deputados
e Senadores, de uma determinada Região, da Região
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul ou Sudeste, reúnem-se, listam a prioridade da sua Região e destinam
os recursos, de acordo com as normas estabelecidas
pela lei. Não é assim, da cabeça do Senador, do Deputado: “Ah! Vou botar R$1 bilhão para tal Estado”. Há
normas, e ainda passa pelo crivo dos relatores setoriais e do Relator Geral.
Há também as emendas de Comissão. Por exemplo, a Comissão de Educação se reúne, apresenta um
número x de emendas voltadas para a educação no
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âmbito nacional. Portanto, é uma oportunidade que
têm as Comissões, de Educação, de Infra-Estrutura,
de Relações Exteriores, de fazer alguma correção no
Orçamento que veio do Governo.
Ora, será que os técnicos do Governo, dos diversos Ministérios, por mais competentes que sejam – e
o são – sabem mais dos Estados do que nós, Parlamentares, Deputados e Senadores, que somos eleitos
pelo eleitor de cada Estado? Será que eles sabem mais
das necessidades do povo do que nós? Não. Não sabem de jeito nenhum, não têm condição de saber. Eles
sabem, sim, da realidade nacional e são competentes
– economistas, administradores, enﬁm, técnicos dos
diversos setores –, mas não são super-homens para
saberem mais do que aqueles que, legitimamente, foram eleitos para tratar desse assunto.
Aliás, o Parlamento, isto é, Câmara e Senado,
se originou no mundo exatamente para isso. Os reis
determinavam o que fazer com o dinheiro que arrecadavam com os impostos, e as pessoas ﬁcavam revoltadas porque todo mundo pagava imposto e o rei
resolvia gastar do jeito que ele queria, nas suas festas
na corte, na construção dos seus palácios. Então, os
líderes daquela região – podia ser um conde, um barão, um duque – começaram a discutir entre si que o
rei não podia ser o dono absoluto do destino dos recursos que recebia dos súditos. Foi daí que se originou o
Parlamento: para discutir exatamente o que fazer com
o dinheiro que o rei arrecadava dos súditos.
Esta deveria ser, talvez – começou sendo, hoje
não é mais –, a missão mais importante do Parlamento: deﬁnir onde e como o Governo Federal iria gastar os seus recursos, também em âmbito estadual e
municipal. No entanto, isso foi sendo deformado pelo
autoritarismo do Poder Executivo. Hoje, na verdade, o
Orçamento é uma peça de ﬁcção.
O que é o Orçamento atualmente? É apenas
uma lei autorizativa. Nós damos “uma autorização”
para o Governo Federal gastar um dinheiro x que ele
vai arrecadar do povo. Só que o Governo gasta como
quer: retém recurso de uma área, solta de outra, de
acordo com o humor dos Ministros e do Presidente
da República. E aqui não estou falando do Presidente
Lula somente. Estou falando de todos os Presidentes
da República para trás. Todos eles, sem exceção, têm
feito assim.
O que representam as emendas feitas aqui, no
Senado e na Câmara, em relação ao Orçamento Geral
da União? Encomendei um estudo, uma nota técnica
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à Consultoria Legislativa do Senado, que, como disse
o Senador Paulo Paim, que me antecedeu nesta tribuna, é um corpo técnico da mais alta qualidade. Embora
tenha sido feito um trabalho em caráter de urgência,
porque pedi que assim fosse – portanto, é um trabalho que ainda, reputo, precisa ser aprofundado –, dá
muito bem a dimensão dessa realidade que precisa
ser desmistiﬁcada.
A Imprensa precisa cuidar com mais carinho
desse problema. Ela se apressa em dizer que o Deputado tal ou o Senador tal votou em tal matéria porque
foi liberada tal coisa do Orçamento. Acho de uma indignidade e de uma leviandade tão grande, porque,
primeiro, o Orçamento precisava ser não autorizativo,
mas impositivo. Nós, do Congresso Nacional, tínhamos
que ter coragem de transformar – e existem inúmeras
proposições nesse sentido – o Orçamento em impositivo, como é em vários países do mundo. Com isso,
acabava essa brincadeira de dizer que uma emenda
é liberada porque o Senador fulano de tal ou o Deputado fulano de tal votou a favor de uma matéria de interesse do Governo.
Se não fosse na totalidade impositivo, pelo menos
as emendas feitas pelo Congresso Nacional deviam ser
impositivas, porque, então, o Governo não teria sequer
essa moeda de troca, vamos dizer assim. Sendo como
é, ﬁcando ao bel-prazer, à vontade do rei liberar ou
não, ﬁca essa margem para, toda vez em que há uma
votação aqui, dizerem que fomos comprados devido à
liberação de uma emenda que colocamos, depois de
longas lutas, na Comissão do Orçamento.
Depois de ter o Orçamento aprovado, vamos
brigar para liberar emendas. Todo Senador e todo
Deputado tem emenda de 2002 ainda por liberar. E
aí é favor que o Governo está nos fazendo de liberar
uma emenda?
Fico muito indignado, Senador Cristovam Buarque, quando leio ou quando ouço pessoas importantes
que detêm, às vezes, um espaço enorme na televisão
nacional, ou no rádio, ou no jornal, dizer isso dos Senadores de um modo geral. E colocam a fotograﬁa, com
os dizeres: Senador fulano de tal liberou tantos mil reais, como se ele estivesse fazendo uma bandidagem,
quando, na realidade, está cumprindo seu dever para
com o seu Estado.
Antes de ler aqui os dados da nota técnica da
Consultoria do Senado, gostaria de conceder o aparte
ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – Senador Mozarildo Cavalcanti, quero apoiá-lo nos três
pontos que V. Exª colocou em seu discurso. Primeiro,
a nova escola militar, que, acho, traria uma vantagem
extremamente boa para os nossos jovens que hoje
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padecem com escolas públicas, sobretudo no ensino
médio, sem grande qualidade, e que têm nessas escolas, no Brasil inteiro, um exemplo de competência,
de seriedade e qualidade. Segundo, a defesa que V.
Exª faz do direito do Parlamentar de apresentar emendas. Não há Parlamento se ele não pode ter um papel
interventor no Orçamento. Ele não pode ter apenas
um papel passivo de dizer sim ou não ao que o Poder
Executivo envia. É fundamental que haja esse papel
impositivo das emendas. Terceiro, acho que tudo na
verdade deveria ser impositivo, salvo se, ao longo do
ano ﬁscal, o Governo decidir mudar as rubricas, que
é um direito do Poder Executivo, mas submete outra vez e volta a ser impositivo. Aproveito para pedir
o seu apoio, nesta coerência que temos, para uma
idéia que está na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania – sei que V. Exª está diretamente envolvido –, sobre o piso salarial do professor. Aparentemente, partir do Congresso a idéia de criar um piso
salarial para o professor brasileiro é inconstitucional
por duas razões: a primeira, pelo fato de que o Parlamento estaria se imiscuindo nos gastos do Governo,
e a segunda, porque a União estaria se imiscuindo
nas Unidades Municipais e Estaduais, uma vez que
lá é que estão os quase dois milhões de professores.
Entretanto, penso que temos que analisar a Constituição de forma tal que sirva ao povo. Não estaremos
servindo ao povo enquanto o professor brasileiro do
Ensino Médio e do Ensino Fundamental não tiver
um piso salarial que o digniﬁque e que seja bancado
pela União. Se o piso salarial é bancado pela União,
como em muitos outros países, deixamos de ferir a
Constituição no que ela dispõe sobre o pacto federativo; a União está assumindo como pagar. E sobre
o fato de o Parlamento não poder dizer em que gastar, criamos o conceito do piso e deixamos que, mais
adiante, se discuta quanto e quando fazer isso. Mas o
Brasil precisa começar a federalizar a educação pública básica como fez com a universitária, no que se
refere às universidades federais. Hoje, dependendo
da cidade onde nasce uma criança, ela vai ter uma
escola maior, melhor ou pior e menor, porque depende da riqueza do Município, depende da vontade do
Prefeito ou do Governador. É preciso federalizar o
piso da qualidade, e o mínimo da qualidade das escolas públicas passa por um piso salarial. Por isso,
aproveito para elogiá-lo e apoiá-lo em tudo o que V.
Exª defendeu aqui e peço seu apoio e compreensão
para que tiremos do Congresso, já que o Governo
está demorando tanto. Eu, como Ministro, tentei desde
março que isso viesse do Poder Executivo para cá, e
nunca tive receptividade. Vamos juntos levar adiante
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a idéia do piso salarial a partir daqui. E quero lembrar
que V. Exª mesmo teve iniciativas no Congresso que
levaram o Poder Executivo a fazer coisas, pois é autor de projetos de lei que criaram duas universidades,
se não me engano, no Brasil. O projeto partiu daqui,
o Executivo foi sensível e, hoje, essas universidades
devem a V. Exª essa iniciativa.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Muito obrigado, Senador Cristovam. Fico muito feliz
com o aparte de V. Exª, que é realmente um Mestre
na educação deste País, por apoiar essas duas idéias
principais que defendo hoje: a criação do Colégio
Militar em Roraima e a transformação do Colégio
Militar de Manaus em Escola Preparatória de Cadetes. Creio que a nossa Região vai ganhar muito, e o
Brasil também.
Quanto ao piso dos professores, endosso completamente a idéia de V. Exª, pois acredito que um país
que não valoriza a educação não tem o que valorizar
mais, porque sem educação não se faz sequer saúde.
Um povo que não tem educação não compreende por
que precisa tomar determinadas atitudes preventivas,
sequer compreende que se deva tratar desta ou daquela
forma, não entende sequer o importante sistema que
é o SUS, de hierarquização do atendimento médico,
e não entende as outras coisas. Então, é importante
que possamos dar ao nosso povo, principalmente aos
mais pobres, a oportunidade de estudar. Como pensar
nisso se não valorizarmos o professor? Se tivermos
um professor desestimulado de trabalhar?
Conheço professores de universidades federais,
juízes ou promotores – trabalham em regime de 20
horas, não podem ter o regime integral –, que, teoricamente, pagam para ser professores, porque o que ganham não paga o combustível para se deslocarem para
a universidade, não paga o livro que têm que comprar,
não paga a necessidade que têm de se atualizar.
O Congresso Nacional tem que trazer para si
esses temas importantes, como, a análise das ONGs,
das terras indígenas. Aliás, o Poder Executivo devia
dividir muitas das suas competências privativas, porque a nossa Constituição ainda foi elaborada sob o
prisma de que o Poder Executivo detém a verdade e
a capacidade técnica de fazer tudo. Então, quase tudo
é competência do Poder Executivo, como se no Congresso, com 81 Senadores e 513 Deputados, essas
cabeças todas não pudessem pensar melhor que, digamos, algumas centenas de técnicos dos Ministérios.
Não tenho nada contra os técnicos, aliás, o Brasil deve
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muito a eles, mas não podem ter o monopólio da verdade e das iniciativas.
Sr. Presidente, já que o meu tempo se esgotou, eu gostaria de frisar apenas alguns pontos para
chamar a atenção em relação a essa questão do Orçamento, e peço desde já que seja transcrito na íntegra esse estudo feito pela consultoria do Senado.
Quero apenas mostrar o quanto representam, dentro
do Orçamento-Geral da União, as emendas todas do
Parlamento. De 2001 a 2003, representaram 1,7% do
valor do Orçamento; em 2004, estão representando
1% do valor do Orçamento. Mas o mais sério, Sr. Presidente, é a questão da efetiva execução. Observem a
execução, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Em 2001,
apenas 64,9% das emendas foram efetivamente liberadas, mas 83,6% do Orçamento feito pelo Executivo
foi executado. Em 2002, apenas 18,5% do valor das
emendas foi efetivamente executado, enquanto 88% do
Orçamento mandado para o Executivo foi executado.
Em 2003, apenas 12,9% das emendas colocadas no
Orçamento pelos Senadores e Deputados – 12,9%, em
2003 – foram efetivamente executadas, enquanto 81%
do Orçamento Geral foi executado. Até este momento,
em 2004, foram liberadas apenas 0,6% das emendas
e 29% do Orçamento Geral.
Então, Sr. Presidente, chamo a atenção da imprensa e da população do Brasil para essa brincadeira
que fazem com o Congresso Nacional. Eu não sei a
quem serve desmoralizar o Congresso Nacional. Com
certeza não serve à democracia. Não serve sequer à
própria imprensa, porque quando não há democracia
não há imprensa livre. E não sei por que a imprensa
não faz esse estudo, não analisa caso a caso e para
evitar essa generalização malvada contra todo Parlamentar.
Às vezes, sou abordado em meu Estado. As pessoas perguntam onde foi parar minha emenda, quanto
foi liberado. Por quê? Porque elas têm a informação de
que fazemos negócios com as emendas. Não quero
dizer que todos tenham a mesma conduta, mas generalizar que todos têm uma conduta errada é um tremendo
desserviço à democracia e ao nosso País.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, a Sra. Serys Slhessarenko, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim, 1º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim.) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Arthur Virgílio. S. Exª dispõe de até 20 minutos. Em seguida, terá a palavra o
nobre Senador Luiz Otávio, conforme entendimento
formulado junto à Mesa.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive a honra de integrar a comitiva do Sr. Vice-Presidente da República
ao Rio Grande do Sul e de acompanhar os últimos momentos dos funerais do Governador Leonel de Moura
Brizola. A comitiva era composta, entre os que foram
no avião presidencial e os que já se encontravam no
Rio Grande do Sul, dos três Senadores gaúchos, Paulo
Paim, Pedro Simon e Sérgio Zambiasi, mais eu próprio,
o Senador Cristovam Buarque e a Senadora Heloísa
Helena, além de um grupo expressivo de Deputados
Federais e também o Ministro do Interior, o Sr. Ciro
Gomes. Poucas vezes participei de evento tão tocante
em toda a minha vida.
Registro, Senador Cristovam Buarque, que Brizola, três ou quatro semanas antes de sua morte, havia
estado aqui no Congresso e convocara uma coletiva
da imprensa. Por quaisquer razões, compareceram um
ou dois jornalistas – e a imprensa se move basicamente atrás de notícias, o que não é notícia não haverá
legitimamente de receber a atenção dos repórteres.
Assim, quem olhasse de longe poderia pensar que
Brizola estivesse acabado, que a sua ﬁgura política
estivesse talvez exaurida, que sua ﬁgura pública estivesse fatigada, que seu nome estivesse desgastado;
ele, que em 2002 disputara o Senado da República
pelo Rio de Janeiro, logrando apenas um quarto lugar
na eleição. Um analista apressado poderia novamente
dizer que o Rio de Janeiro repudiou Brizola, que o Rio
de Janeiro não queria Brizola no Senado Federal.
Três ou quatro semanas após essa malograda
entrevista coletiva à imprensa, o Governador Brizola
falece, e vimos o País inteiro se comover, a começar
pelo Rio de Janeiro. Durante seu velório, presentes
dezenas de milhares de pessoas que foram levar a
sua última homenagem ao grande gaúcho, o Rio de
Janeiro passou a idéia de que era de fato muito pouco
relevante ele ser ou não Senador pelo Estado, aﬁnal
de contas, Barbosa Lima Sobrinho não era Senador
e foi um grande homem. Não é preciso ser Senador
para merecer uma homenagem – se é que nossa vida
merece alguma homenagem.

Sábado 26

19747

No Rio Grande do Sul, terra que Brizola governou
uma vez, o ambiente era absolutamente comovente.
Retratos do tempo da resistência de 1961; a Cadeia
da Legalidade pela posse de João Goulart. Brizola
com o ar mais jovial e mais belamente quixotesco
possível em um dos retratos, com um cigarro à mão,
uma metralhadora Ina pendurada no ombro e toda
aquela disposição que o acompanharia até a morte.
O jovem Brizola não ganhava em coragem do velho
Brizola em nenhum milímetro. Ambos eram extremamente corajosos. Ele, aliás, era portador de todas as
coragens que conheço: a coragem moral, a física, a
cívica, a política, a pessoal. Ele era portador de todos
os ramos da coragem. Sua coragem não tinha arestas, era uma coragem redonda. E lá estava, no Palácio
Piratini, toda a relembrança daquele belo momento da
História brasileira.
De noite, antes de dormir – e eu praticamente
não havia dormido entre a noite da véspera e o dia da
viagem ao Rio Grande do Sul –, assisti ao programa
de entrevistas Frente a Frente – no estilo do programa
Roda Viva, da TV Cultura, em que a cadeira do entrevistado ﬁca rodando. Quem estava sendo entrevistado era o jornalista Flávio Tavares, que sofreu tudo,
sofreu o exílio, a tortura, a injustiça, o opróbrio, e que
hoje se aﬁrma como o intelectual talentoso que sempre foi. E ele dava um depoimento muito bonito sobre
Leonel Brizola.
Flávio Tavares, que na época era ligado a Brizola
e a seus métodos, reconhecia que Brizola havia radicalizado e que, em 1961, era natural que Brizola não
quisesse a fórmula parlamentarista e que quisesse
chegar, como Getúlio o ﬁzera em 1930, quem sabe
para amarrar seu cavalo no Obelisco do Rio de Janeiro mais uma vez. Ele disse que o tempo lhe mostrara
que quem tinha razão àquela altura era João Goulart,
o conciliador, porque qualquer atitude mais sectária
poderia levar à precipitação da Ditadura, com a instalação de um regime ditatorial após um golpe. Foi muito
interessante e muito corajosa a entrevista de alguém
que viveu aqueles momentos de maneira intensa, o
bravo jornalista Flávio Tavares.
Brizola, com sua vida, deixa um enorme exemplo. Vejo perguntas práticas postas no ar. Alguém diz
que o Governo vai começar a recompor sua base no
Senado Federal, investindo sobre a Bancada do PDT.
Meu Deus, sinto uma pena tão grande pelo Governo, uma compaixão tão grande pelo Presidente Lula!
Estamos falando de alguém com biograﬁa bonita, e
lá vem o Presidente Lula apequenar sua biograﬁa, a
cada momento. Nem se enterrou Brizola e já se está
falando agora em dividir e retaliar a Bancada do PDT
– integrada por Senadores altivos, bravos, corretos –,
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como se ela fosse composta de Senadores que pudessem ser colocados em uma prateleira com uma
etiqueta de preço nas costas, para serem vitimados
moralmente pela ﬁsiologia planaltina.
O Governo lê mal os resultados que obtém aqui
no Senado. Aﬁnal de contas, se todos os oposicionistas
votassem sempre unidos, chegar-se-ia no máximo a 34
ou 35 votos, contando com a Senadora Heloísa Helena,
e pronto. Ocorre que à Oposição se agregam, muitas
vezes, em teses comuns, as dissidências conjunturais
da base governista – o caso do salário mínimo foi um
exemplo muito claro –, e ela obtém uma maioria que se
deve muito mais à falta de entendimento do Governo
para com a sua base. O Governo não consegue conter sua própria base.
Ouço atualmente o meu querido amigo, colega
na Câmara, José Genoíno, falando como se fosse um
comissário do povo, em pleno regime de Stalin*: “vamos punir, prender, arrebentar, vamos fazer e acontecer”. E o que é pior, Senador Paulo Paim – V. Exª que
é um dos puníveis –, é que não acredito em punição
alguma. Creio que eles ﬁngem que vão punir e ﬁcarão
mantendo essa Espada de Dâmocles sobre a cabeça
dos senhores, mas não terão coragem de punir coisa
alguma, porque, quando se vai punir, faz-se logo, não
se ﬁca mandando esse recado píﬁo pela imprensa.
Penso que isso é efeito do poder, talvez pelo despreparo de o exercerem. Tenho a impressão de que
todos eles estão ﬂutuando, todos eles estão andando
com um balanço diferente no corpo, estão vaidosos,
entendendo que chegaram ao nirvana. E o poder, longe de ser um meio de trabalho pelo povo, passa a ser
um deleite pessoal, um deleite para afagar vaidades,
enﬁm.
Eles dizem: “vamos agora cooptar alguns Senadores da Oposição”. Meu Deus, por que não conversam direito com os Senadores de sua própria base
para, depois, avaliarem se cabe cooptar alguém da
Oposição? Sentem essa incomodidade com o Senado, que se aﬁrma bravo e independente, o que mexe
com o próprio Presidente Lula, que disse, outro dia,
que montamos aqui um bunker do PSDB. Bunker é
uma casinha onde se resiste a algum assalto. Fico
pensando como Sua Excelência pode ter na cabeça
a idéia de que isso aqui é um bunker. Primeiro, não
é do PSDB, que tem apenas 12 Senadores – como o
PSDB poderia ser tão perigoso assim com apenas 12
Senadores? Entretanto, se o Presidente pensa que esta
Casa é um bunker, talvez seu subconsciente esteja a
lhe aconselhar a tomar de assalto o Senado. Aí, vira
um bunker mesmo, que não se toma de assalto de jeito algum, porque aqui não estamos criticando acertos
do Governo, mas desacertos do Governo.

Junho de 2004

O Presidente Lula tem que admitir a verdade tal
como ela está posta. A renda, nas seis principais regiões metropolitanas, está 1,4% menor do que a do
mês de maio daquele trágico ano de 2003, que representou um crescimento negativo de 0,2% do Produto
Interno Bruto. Peço, Sr. Presidente, que este gráﬁco
seja endereçado aos Anais.
Da mesma maneira, é de se registrar que o Presidente Lula está há 17 meses no Poder e que a avaliação corresponde a 16 meses, porque não se dispõe
ainda dos dados do último mês.
Segundo a pesquisa, a renda média do trabalhador caiu pelo 15º mês consecutivo. A renda média dos
trabalhadores das seis maiores regiões metropolitanas
brasileiras registrou, em maio, a 15ª queda consecutiva.
O rendimento caiu 1,4%, em comparação com maio do
ano passado, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística). A renda do trabalhador
vem caindo, nesse tipo de comparação, desde março
de 2003. A renda média também também diminuiu 0,7%
se comparada ao resultado apurado em abril.
Temos um Governo medíocre. Medíocre mesmo,
no sentido pior. Poderíamos tentar aliviar a concepção
e dizer que é medíocre porque na média. Não, não! É
medíocre porque é incapaz da inventividade, da criatividade, de olhar largo, de olhar grande, de pensar de
maneira generosa o País.
É um Governo que se marca pela própria declaração do Presidente aos Ministros na última reunião
ministerial que presidiu: “Pelo amor Deus, gastem o
dinheiro que vocês têm!” Pouco importa se o Ministro Palocci contingenciou 70% ou 80% dos recursos
do Ministério do senhor fulano ou de dona beltrana,
porque a verdade é que o senhor fulano e a dona beltrana não gastam um tostão porque não teriam competência para gastar o pouco dinheiro que estivesse
descontingenciado.
Assim, o Governo é ruim mesmo. Ele pensa autoritariamente na hora em que ameaça o Congresso, ﬁca
atarantado, sem discurso, perdido, parece uma barata
tonta, parece um Governo doidivanas, que ﬁca de um
lado para o outro, batendo cabeça, aparentando uma
humildade que não convence a nós outros.
Quando vejo, no Governo, as pessoas humildes,
causa até pena, porque, se a humildade fosse sincera,
ela seria o ano inteiro. Como ela não é sincera, é uma
humildade falsa. Se é uma humildade falsa, visa a engodar, engabelar, enganar as pessoas que possam ser
vítimas de sua própria sensibilidade, que tantas vezes
me vitimou. Vendo a humildade, costumo sempre dar
a mão a quem se porta de maneira humilde.
É um Governo frágil, que a cada momento, a cada
ano, desperdiça as oportunidades que 2003 e 2004 lhe
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apresentaram. Foi uma brutal janela de oportunidades,
com ampla liquidez internacional, para que se pudesse
ter consolidado crescimento expressivo nesses dois
anos. No entanto, um ano foi de crescimento negativo
e o outro é de mera reposição cíclica. A comparação
com o ano passado é de tal maneira píﬁa, que não há
como não se registrar um crescimento estatístico que
não resolve no emprego, que não resolve na sensação de melhoria de vida das pessoas. Devo registrar
isso na comparação com o homem que fez governos
discutíveis do ponto de vista da eﬁciência, Leonel Brizola, mas com uma biograﬁa impecável. Não se pode
acusá-lo de incoerência e, em algum momento, de ter
sido insincero ou dúbio.
Senador Cristovam Buarque, a quem, em seguida, concederei o aparte, o Presidente Lula pede algo
muito forte, que não lhe posso conceder de minha
modesta parte. O Presidente Lula pretende que todos
entendamos suas mudanças de opinião, como se ele
pudesse mudar de opinião de novo mais adiante sem
fazer mea-culpa perante a Nação. O Presidente não faz
mea-culpa e quer ser compreendido. Ou seja, ele ganha
a eleição pensando de uma forma, governa pensando
de outra e quer que, obrigatoriamente, nós, supostos
servos do Poder – não sou servo de Poder algum –,
que nós o entendamos de maneira obediente.
O Presidente Lula promete dobrar o valor de
compra do salário mínimo em quatro anos. Depois, ele
estigmatiza quem quer um salário mínimo um pouco
maior do que o mísero salário mínimo concedido, como
se fosse um grande pecado se cobrar dele que, longe
de cumprir sua promessa, se limitasse a ser um pouco
mais ﬁel a ela, mesmo não podendo cumpri-la.
Chego a imaginar o Presidente fazendo um discurso bonito para a Nação. Ele convocaria uma cadeia
de televisão e rádio e pediria desculpas, dizendo que
reconhece que se beneﬁciou de promessas irrealizáveis. Poderia dizer que não agiu de má-fé, que agiu por
ignorância, por estupidez política, por falta de conhecimento da realidade brasileira, mas que se beneﬁciou,
agindo de um jeito ou de outro, com boa-fé ou má-fé,
que se beneﬁciou de votos que não seriam dele se não
tivesse feito as promessas mirabolantes.
Mas o Presidente não faz isso. Ao contrário, quando fala é para achincalhar a Oposição, é para dar a
entender que todo mundo tem que compreender as
suas ﬁguras de linguagem e aceitá-las, é para dar a
entender que ﬁca bem entendido que “tudo aquilo que
eu, Lula, ﬁzer hoje signiﬁca que posso mudar de idéia
amanhã, e me entenda hoje e me entenda amanhã
também, porque eu sou o Lula, porque fui torneiro mecânico, tenho uma vida muito bonita...” Isso ele, que
não é operário há 30 anos, que há 30 anos é uma ﬁ-
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gura de classe média alta, que há 30 anos poderia ter
virado químico quântico, mecânico nuclear, mecânico
de avião, físico nuclear, médico, o que quisesse.
Então, não dá para ter como desculpa a vida inteira o seu despreparo, a sua pouca aplicação ao ensino
formal, como se ter nascido em Garanhuns explicasse
o seu próprio despreparo.
Quando comparo o Presidente Lula com o Governador Brizola, vejo que ele se apequena, vejo o
Presidente Lula menor. Vejo Brizola, que nunca foi
Presidente, maior, porque sabíamos o tempo inteiro
como estava o Brizola. Ele era previsível, podia-se
combatê-lo. Posso dizer, de peito cheio, que eu não
concordava com Brizola em quase nada do mundo
econômico, que eu não concordava em quase nada
no administrativo, que eu discordava de muita coisa
dele no político, mas eu não conseguia desrespeitálo. Eu não conseguia deixar de ver nele um homem
extraordinariamente importante, relevante, enternecedor, uma ﬁgura humana bonita, capaz de morrer pelas
suas convicções e com elas.
Antes de conceder o aparte ao Senador Cristovam Buarque, Senador Paulo Paim, devo dizer a
V.Exª que participei, ontem, de um programa, na TV
Assembléia – uma cobertura muito bonita, ao vivo
–-, com o Deputado Sanchotene Felice, Presidente
do meu Partido no Rio Grande do Sul. No intervalo,
quando saímos para entrar, ao vivo, a movimentação
em São Borja, vi Brizola, ao ﬁnal de um evento, junto com o Governador Germano Rigotto, aplaudindo.
Muito vagarosamente, ele baixou a cabeça. Eu disse:
“Olha, ele já ia morrer ali”. Foi a primeira vez que eu,
que sempre o vi jovem psicologicamente, que eu o vi
assim, velho ﬁsicamente. Eu falei para o Sanchotene
Felice e ao Hélio, que era o repórter: “Olha, ele já ia
morrer ali. Preste a atenção!” Logo, passou de novo, e
ele disse: “V.Exª tem razão, Senador, ele já ia morrer
ali”. Porque aquilo ali era falta, alguma coisa de muito
ruim, de muito complicado se passava com o organismo dele. E ainda assim ele morreu dando a impressão
de que era imortal. Foi atendido, no pronto socorro – é
até uma ironia bonita – por um pediatra. É uma prova
de que o pediatra não acreditava que ele precisasse
de um geriatra. O pediatra acreditava que a doença de
uma pessoa com toda aquela saúde cívica, a doença
de uma pessoa assim deveria ser tratada mesmo por
um pediatra, por alguém que reconhecesse sempre a
juventude daquele grande brasileiro.
Senador Cristovam Buarque, com muita honra,
concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – Senador Arthur Virgílio, também tive o prazer de estar com
V. Exª e com o Senador Paulo Paim ontem, fazendo
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nossas homenagens a Brizola, no Rio Grande do Sul.
Também senti o toque de emoção que V. Exª sentiu ao
ver o povo chorando. Aliás, não só o povo, também a
natureza chorava com tanta chuva ali. Eu queria aproveitar esta oportunidade do aparte para lembrar algo
que, no discurso que ﬁz em homenagem a Brizola,
imediatamente após sua morte não me foi possível falar, algo que agora V. Exª está me provocando lembrar.
Fui brizolista desde os 17 anos de idade, quando, em
1961, via, em Recife, a Cadeia da Legalidade, vinda lá
de Porto Alegre, defendendo a continuidade do regime
democrático. Mas o que me fez ﬁcar brizolista até hoje
sem nunca ter sido do Partido do Brizola? Nunca fui
do PDT. Meu primeiro Partido foi o PT, depois do MDB,
de que ﬁz parte quando ainda estudante, indicado pelo
movimento clandestino do qual fazia parte. Por que,
sendo do PT, nunca tendo sido do PDT, fui sempre brizolista? Por que essa homenagem a Brizola? Senador
Arthur Virgílio, penso que três coisas diferenciam Brizola de nós, políticos comuns. Primeiro, Brizola fazia
política sem a impessoalidade, como hoje em dia nós
fazemos. Brizola sofria o que o povo sofria. Brizola não
votaria o salário mínimo sem sofrer. Acho até que o
fundamental não seria R$260,00 ou R$275,00, porque
dependia de uma certa aritmética e de certos valores
se o objetivo central do bem-estar do trabalhador é o
salário ou o serviço público que ele recebe. Mas o que
é triste é que muitos de nós votam os R$260,00 ou os
R$275,00 sem ter a consciência do que vai acontecer
lá na ponta, sobre a cabeça de 30 milhões de pessoas. Lembrei neste plenário, certa vez, que o piloto que
soltou a bomba atômica em Hiroshima havia dito que
não sentiu nada na hora porque seu gesto foi impessoal. Nós, às vezes, apertamos os botõesinhos aqui
impessoalmente, votando “sim” ou “não”. O Governo
– senti isso no Poder Executivo – às vezes age impessoalmente. Brizola nunca foi impessoal em sua prática
política. O segundo é que, diferente de muitos de nós
hoje, Brizola não fazia política pensando apenas no diaa-dia, no presente. Ele tinha um profundo sentimento
da responsabilidade histórica depois da sua morte. Isso
nos falta hoje. Às vezes, ﬁcamos perdidos no dia-a-dia,
sem saber que cada gesto aqui terá uma repercussão
ao longo de décadas. Ele tinha esse sentimento. Ele
sabia que ia ﬁcar na história. Ele lutava mais para ﬁcar na história que para ﬁcar no poder. Muitos de nós
rasgamos a nossa história para ﬁcar no poder. Ele usava o poder, dentro ou fora, para continuar com a sua
biograﬁa na história. E o terceiro é que ele nunca foi
corporativo. Não é possível lembrar qual a corporação
que Brizola representava. Nenhuma. Ele representava
o Brasil, tanto que nem a corporação que cada um de
nós, Senadores, representa, que é o nosso Estado, ele
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representou: foi Governador em dois Estados. Nem a
corporação gaúcha ele representava, mas também não
a corporação carioca. Essas ele administrou e amava,
mas ele sentia o Brasil inteiro. Ele sofria quando via
ameaça nas fronteiras brasileiras, sofria quando via
uma criança fora da escola, porque sabia que era o
futuro do País ameaçado. Parabenizo V. Exª por estar
dizendo essas coisas bonitas e aproveito para fazer
este aparte. Mas não quero fugir de um tema: a idéia
dessa corrida em busca do espólio que o Leonel Brizola poderia ter deixado. Considero isso uma falta de
respeito ao grande líder Brizola. Isso lembra algumas
pessoas que, quando morre um parente, correm para
pegar a sua herança. Não temos direito de fazer isso.
É uma falta de respeito ao Brizola e ao próprio PDT,
Partido a que nunca pertenci, mas pelo qual tenho o
maior respeito. Temos que respeitá-lo como Partido e
não apenas como uma coisa de Leonel Brizola. Vamos
dar tempo para que o PDT se encontre, escolha seus
líderes novos, e depois conversam com eles a Oposição e o Governo para saberem qual é o melhor papel
que esse Partido pode desempenhar para o Brasil. É
uma falta de respeito ao Brizola querer entrar com o
rolo compressor, tentar destruir uma coisa que ele sofreu tanto para fazer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agradeço, Senador Cristovam Buarque, pelo belo e fraterno aparte, que incorporo com muita honra ao meu
discurso.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que é hora agora
das avaliações, Brizola estava certo em 1961, liderando a cadeia da legalidade?
Creio que sim.
Brizola estava certo, não querendo aceitar a
emenda parlamentarista?
Flávio Tavares disse ontem que reconhecia agora que não, que João Goulart estava ele próprio correto ao fazer aquele gesto de conciliação, evitando a
guerra civil.
Brizola estava certo ao não conceder a João
Goulart o estado de sítio que lhe permitiria enfrentar o
golpe que vinha armado na parte civil por Magalhães
Pinto, em Minas, por Ademar de Barros*, em São
Paulo, e por Carlos Lacerda, na Guanabara? Ou, na
verdade, João Goulart estaria exorbitando o pedido de
sítio? Meu pai era líder dele no Senado e achava que
era para se conceder o estado de sítio, sim. Brizola
achava que não.
Brizola estava certo ao tentar resistir à mão armada contra o golpe ou João Goulart acertou, evitando
mais uma vez o derramamento de sangue?
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Brizola estava certo, chegando ao Brasil, não entrando no PMDB e criando o seu PDT, depois de ter
perdido o PTB para a Deputada Ivete Vargas?
Ele estava certo, saindo da lógica de que era preciso um só Partido para enfrentar a força monolítica da
ditadura militar? Ou era seu direito criar um Partido e
continuar lutando pelo seu ideário trabalhista?
Ou seja, vamos agora ter muitas teses acadêmicas sobre Brizola e muita discussão política sobre
esse grande homem que não precisava de mandato
nenhum para ser grande como foi.
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Tem toda razão V. Exª mais uma vez, Senador
Cristovam Buarque. Brizola era, na verdade, um trabalhista, lascheano, pasqualiniano. Era um trabalhista.
Brizola era alguém que, de tão assemelhado o tempo
inteiro à sua raiz getulista, acabou de fazer exatamente como seu grande líder: saiu da vida para entrar na
história.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. ) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Luiz Otávio.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos os membros desta
Casa e do Congresso Nacional, em todas as sessões
e ainda hoje, após o falecimento, os velórios no Rio
de Janeiro e em Porto Alegre e o enterro do líder político Leonel de Moura Brizola, ocorrido ontem em São
Borja, no Rio Grande do Sul, durante a semana inteira,
estivemos prestando homenagens, registrando a nossa
tristeza, o nosso pesar e, principalmente, incentivando
a classe política, todos os partidos para que continuem
na sua luta, na discussão de seus pontos de vista, na
união de seus membros, de seus companheiros para o
enfrentamento que permanentemente temos ao longo
de nossa vida, ao longo de nossa história.
Falar de Leonel Brizola é falar também do meu
Estado do Pará, onde a sigla do PDT tem uma representatividade muito grande. Lideranças importantes do
Estado dirigem o Partido. Preside a Executiva Estadual o ex-Deputado Giovane Queiroz, que foi Prefeito de
Conceição do Araguaia. O Diretório Municipal é presidido pelo Deputado Martinho Carmona, ex-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, que
participa da atividade política no meu Estado muito
fortemente e que terá a oportunidade de, na próxima
semana, na convenção regional, disputar a indicação
para a Prefeitura Municipal de Belém.
Com certeza, o PDT, com seus membros, tem
grande representatividade nos 143 municípios do Pará.
A liderança do Deputado Martinho Carmona na Executiva Municipal faz com que o PDT possa representar
Leonel Brizola no Estado do Pará e, futuramente, em
nível nacional.
Temos certeza de que o futuro do PDT tem muita
relação com Leonel Brizola, com o que ele representou
para o País. No meu Estado, onde o PDT é representado por essas lideranças, pelo que o Pará representa para o Brasil política, econômica e socialmente, há
um Partido que trabalha por seus companheiros, por
seus membros e, principalmente, pela população do
Estado e do Brasil.
A condição de homem íntegro e respeitado e o
seu amor pelo Brasil, a sua brasilidade, mostram a
importância de Leonel Brizola e de todos os membros
do PDT, que, nesta Casa, é liderado pelo Senador Jefferson Péres e que, na Câmara Federal, já foi liderado
pelo Deputado Miro Teixeira, hoje sem Partido, que
com certeza exerceu também uma grande liderança
e representou o PDT no Congresso Nacional.
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O PDT nacional hoje é presidido por Carlos Lupi,
que tem condições de dar seqüência a esse trabalho
político, a esse trabalho de defesa da população, como
tão bem fez Leonel Brizola.
Sr. Presidente, também não poderia deixar de
hoje, nesta manhã, trazer à tribuna do Senado Federal um assunto que, até o ﬁnal do mês, até dia 30 de
junho, será ainda muito discutido, principalmente pela
equipe econômica, pelo Ministério da Fazenda e pelo
Ministério dos Transportes. Alerto, inclusive, aqui, o
Ministro da Fazenda, Antonio Palloci, e o Ministro dos
Transportes, Alfredo Nascimento, para a questão portuária no Brasil. O prazo para integração dos portos
brasileiros às regras de segurança internacional é até
30 de junho. Portanto, o Governo e as principais empresas operadoras de terminais marítimos correm contra
o tempo para adequar o sistema portuário brasileiro às
novas regras do código internacional para a proteção
de navios em instalações portuárias, o Código ISPS,
contra atos terroristas.
Terão diﬁculdades para transportar mercadorias,
principalmente para o exterior, quem não tiver o certiﬁcado de segurança. As mercadorias não poderão
ser desembarcadas em portos como os do Estados
Unidos, exemplo típico de uma economia forte, país
tido como a maior potência mundial. Assim, os demais
países trabalham para exportar para Estados Unidos,
e, a exemplo deles, o Brasil deve adequar-se às novas
normas de segurança, principalmente depois do ato
terrorista de 11 de setembro.
Depois desse episódio, os Estados Unidos e os
países participantes da OMC, Organização Mundial
do Comércio, estabeleceram regras de segurança nos
portos, para evitar que tripulação dos navios, portuários, estivadores, armadores, proprietários de cargas
exportadas ou importadas, enﬁm, que navios mercantes
que trafegam pelos oceanos corram riscos. Portanto,
os países que não tiverem condições de instalar dispositivos de seguranças até o dia 30 de junho, a partir
de 1º de julho não terão condições de aportar navios
nos portos nacionais ou internacionais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as condições portuárias no Brasil nos chama atenção, pois é
um país com enorme potencial para o agronegócio,
para a agroindústria, destacando-se principalmente
como exportador de soja. Além de segurança, os portos são carentes em investimento. O Porto de Paranaguá, no Paraná, o Porto de Santos, em São Paulo,
que exportam principalmente para os Estados Unidos,
como disse no início do meu pronunciamento, para a
Europa, têm muitas diﬁculdades, principalmente quanto à concorrência.
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Quando comparamos os portos brasileiros com
portos como o de Roterdã, na Europa, o Porto de
Miami e outros portos internacionais, observamos que
tais portos dispõem de sistemas, normas e regras de
segurança, utilizam equipamentos e pessoal treinado
para carregamento e descarregamento de navios. Enquanto lá, os navios são carregados em até 6 horas, os
navios que operam nos portos brasileiros levam até 6
dias para carregar e descarregar. Há ainda diﬁculdades
nos eixos rodoviários, principalmente em relação às
cargas que vêm do Centro-Oeste, Sudeste brasileiro,
em direção aos portos de Paranaguá e Santos.
As rodovias federais deixam muito a desejar, diﬁcultam o transporte de carretas, dos equipamentos
que transportam grãos. E ao chegar aos portos, nossa produção enfrenta grande diﬁculdade burocrática,
alfandegária, principalmente no tocante à ﬁscalização das mercadorias. Tudo isso atrapalha, diﬁculta,
atrasa em muito nossas exportações. Repito: temos
diﬁculdades para o embarque e desembarque de mercadorias exportadas e até mesmo para mercadorias
importadas.
Com certeza, existe preocupação do Ministro dos
Transportes, Alfredo Nascimento, das Companhias
Docas em todos os Estados, em especial o nosso Estado do Pará, a Companhia Docas do Pará, que têm
se motivado, se mobilizado, para que possamos, até o
dia 30 de junho, cumprir as metas de segurança.
Contamos também com a participação das Forças Armadas, em especial da Marinha de Guerra do
Brasil, responsável pela segurança da navegação não
só nos rios do Pará, mas nos da Amazônia, por onde
trafegam mais 80 mil embarcações. No Rio Urucum,
no Amazonas, a Petrobrás perfura e transporta o petróleo. Futuramente naquela região, será construído
um gasoduto. Há também o minério de ferro, base
das nossas exportações. Como sempre digo e repito,
o Pará é responsável por mais de U$2,5 bilhões na
balança comercial. Anualmente importamos em torno
de U$400 milhões. O Pará, por ser um Estado exportador, depende muito dos portos, da navegação marítima pela costa brasileira e oceanos, da navegação
ﬂuvial no rios amazônicos, e se utiliza do sistema de
navios de longo curso.
Há diﬁculdades nos nossos portos, onde se inicia o sistema da modalidade de transporte por meio
do mar e dos rios. Há necessidades prementes e imediatas, como a de alocar recursos para a renovação
da frota. Recentemente, votamos aqui a nova lei do
Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante. Apenas para que se tenha uma idéia, o Brasil
paga hoje mais de US$6 bilhões por ano aos navios
de bandeira internacional, deixando, com isso, que
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esse recurso seja traduzido em emprego e renda aos
estaleiros, aos armadores, às companhias de navegação no nosso País.
O Presidente Lula conseguiu: reativou a Marinha
Mercante e os ﬁnanciamentos para empresas nacionais.
Está se conseguindo renovar a frota da própria Petrobras, a Transpetro, que tem mais de cinqüenta navios.
Entre eles, mais de trinta navios são afretados.
Temos que continuar essa luta que foi iniciada aqui
por vários Senadores. O Senador Roberto Saturnino,
do Rio de Janeiro, tem participado ativamente dessa
discussão; foi relator da matéria da renovação da frota
mercante do Brasil no Senado Federal; e tem lutado,
porque, no Estado do Rio de Janeiro, está o maior parque industrial, com a maior capacidade de geração de
recursos. A construção das plataformas submarinas
de petróleo dará essa condição ao Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, que também tem uma grande
capacidade industrial. Atualmente, o Estado da Bahia
tem esse pólo industrial num consórcio de empresas
de engenharia que, pela atividade comercial, estavam
praticamente desativadas, direcionando suas atividades para outro mercado, como é o caso da construção
naval, principalmente do setor petroquímico e de setores de petróleo. Certamente, essas atividades darão
grande impulso à economia nacional; e, relativamente
às economias regionais, haverá maior capacidade de
gerar mais emprego e renda.
Por ﬁm, Sr. Presidente, encerramos a nossa semana com a votação da Lei de Falências. Chegamos a
votar o relatório principal; os destaques serão votados
na próxima terça-feira. Assim iniciaremos a semana das
convenções municipais, que trará grande movimentação política para o País inteiro, com a conﬁrmação das
chapas para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores em
todo o Brasil.
A capacidade política do País será medida a
partir dos próximos meses de julho, agosto, setembro
e, ﬁnalmente, outubro, data das eleições municipais e
do estabelecimento de um novo quadro político para o
Brasil, quando mais de 5.500 Prefeituras serão disputadas. Teremos condições de aferir o modelo político,
o modelo eleitoral e, com certeza, ainda haveremos
de discutir e votar a nova legislação eleitoral, os desaﬁos da reforma do Judiciário e, ﬁnalmente, a reforma política.
Sr. Presidente, agradeço a atenção de V. Exª e
deixo aqui o meu registro sobre os temas que movimentaram a semana no Parlamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Marcos Guerra e Arthur Virgílio enviaram discursos à Mesa para
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serem publicados na forma do disposto no art. 203,
combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210, ambos
do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho neste momento a esta tribuna para
comentar as matérias publicadas nos jornais de grande
circulação no país que tratam da votação da medida
provisória do salário mínimo. Após a aprovação na Câmara dos Deputados, o salário mínimo de R$260,00
diﬁcilmente será aprovado no Senado Federal.
No Senado, o Governo Lula tem uma maioria
reduzida e, se não estiver aberto para um grande en-
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tendimento, vai sofrer o desgaste de ver sua proposta
rejeitada.
Para que conste dos Anais do Senado Federal,
requeiro, Sr. Presidente, que as matérias relacionadas
em anexo, publicadas nos jornais de grande circulação
do país, sejam consideradas como parte integrante
deste pronunciamento.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o ambiente institucional e econômico do País
não favorece nem estimula a atividade empresarial.
São as empresas que movimentam a economia de
qualquer país. As nossas têm suas atividades tolhidas,
quando não sufocadas, pela elevada carga tributária,
pelo excesso de normas regulatórias, pela ineﬁciência
ou morosidade burocrática, pela diﬁculdade de obtenção de crédito e o alto custo do mesmo.
É necessário aproximar o foco do universo de
nossas empresas, pois há situações bastante diferenciadas, especialmente se considerarmos a discrepância de seus distintos patamares econômicos, que
costumam ser avaliados pelo faturamento bruto de
cada uma delas.
Preocupa-me, em particular, a situação de um
importante segmento de nossas unidades empreendedoras, representado pelas médias empresas. Entre
as pequenas e as grandes, que têm uma identidade
mais marcada e tiram vantagens de suas diferentes
especiﬁcidades, as empresas de porte médio merecem atenção especial dos formuladores de políticas
públicas.
Vejamos, inicialmente, como estão sendo tratadas
as micro e pequenas empresas. Algumas medidas vêm
sendo tomadas, ao longo dos anos, para favorecimento
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das mesmas, as quais somam mais de 4 milhões de
unidades, ou 99% do total das empresas brasileiras,
sendo responsáveis por 41% dos empregos formais,
conforme os dados do Cadastro Central de Empresas
do IBGE relativo ao ano de 2001.
O artigo 179 da Constituição Federal expressa
com clareza necessidades das micro e pequenas empresas, que também poderiam, mutatis mutandis,
nortear medidas a serem tomadas para o conjunto da
atividade empresarial no Brasil.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas
de pequeno porte, assim deﬁnidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simpliﬁcação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação
ou redução destas por meio de lei.
Podemos extrair desse artigo a noção geral de
diferenciação, pela qual os desiguais receberiam tratamento desigual, de modo a favorecer os de menor
poder econômico; e também os conceitos abrangentes
de simpliﬁcação e redução ou eliminação das diversas obrigações a que estão submetidas as empresas
brasileiras.
Um passo bastante signiﬁcativo foi dado nessa
direção, Srªs e Srs. Senadores, com a instituição, em
1996, do Sistema Integrado de Pagamento de Impos-
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tos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, mais conhecido como Simples.
Não irei preocupar-me, aqui, com a descrição
do Simples, que representou, sem dúvida, um grande
avanço no sentido de simpliﬁcar e reduzir as obrigações tributárias das empresas com faturamento bruto
de até R$1,2 milhão por ano.
Outra conquista digna de nota foi a previsão, materializada, no bojo da Reforma Tributária de 2003, na
alínea d do inciso III ao artigo 146 da Carta Constitucional, de que lei complementar deﬁnirá o “tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas
e empresas de pequeno porte nas três esferas de
governo”, nele abrangendo tributos e contribuições
previdenciárias.
Após a aprovação desse dispositivo, o Deputado
Jutahy Júnior, do PSDB da Bahia, apresentou um projeto de lei regulamentando o chamado Super Simples,
que vai representar a expansão do Simples, não mais
restrito ao âmbito da Receita Federal, de modo a englobar também o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS, estadual) e
do Imposto sobre Serviços (ISS, municipal).
O critério de enquadramento no Super Simples
seria tão somente o limite de faturamento, o que permitirá que a maioria das empresas prestadoras de serviços, atualmente excluídas, possam optar, de modo
isonômico, pela tributação simpliﬁcada.
Atualmente, a estratégia de entidades representativas das micro e pequenas empresas, juntamente
com o Sebrae, é a de incorporar a regulamentação do
Super Simples ao projeto de Lei Geral de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, também previsto
na Reforma Tributária.
Em suma, apesar de ainda mostrar-se insuﬁciente, o tratamento diferenciado e favorável às micro
e pequenas empresas encaminha-se no sentido de
sua ampliação e aprofundamento.
O mesmo certamente não pode ser dito, Srªs
e Srs. Senadores, sobre o tratamento concedido às
empresas de porte médio em nosso País. Espremidas entre as regras especíﬁcas das micro e pequenas empresas e o poderio econômico das grandes,
as médias empresas lutam arduamente para sobreviver e cumprir seu importante papel na economia
brasileira.
Quais seriam essas médias empresas? Ao contrário das micro e pequenas empresas, não há um
critério oﬁcial para classiﬁcação das empresas de
porte médio com base no faturamento, embora diversos economistas reﬁram-se a um faturamento bruto
anual entre R$10 milhões e R$20 milhões. Esse crivo
assume que muitas empresas pequenas de acordo
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com o faturamento ﬁcam em uma espécie de limbo,
já que não têm acesso ao Simples, por terem um
faturamento anual superior ao já referido limite de
R$1.2 milhão.
A caracterização oﬁcial da média empresa baseia-se nos critérios utilizados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego no Cadastro de Estabelecimentos Empregadores, que toma por base os dados da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Essa
classiﬁcação considera o número de trabalhadores
empregados e o setor de atividade econômica. Assim, a média empresa é a que tem entre 100 e 499
empregados, se empresa industrial; e entre 50 e 99
empregados, se dedicada aos setores de comércio
ou de serviços.
De acordo com a RAIS relativa ao ano 2000,
26.600 das empresas do País têm porte médio, representando 1,1% do total de 2,3 milhões de ﬁrmas
empregadoras. Os postos de emprego por elas gerados, no entanto, correspondem a cerca de 20% dos
empregos formais.
Voltemos à questão dos tributos. É fato, Sr. Presidente, que o Brasil é um dos países que mais taxa
a produção em todo o mundo, como mostra recente
pesquisa da consultoria Deloitte. Na Europa e América do Norte, a carga tributária sobre a produção ﬁca,
em média, nos 19,36%. Na América Latina, a média
é de 20,58%. Já os países asiáticos têm uma política
mais agressiva de estímulo à produção, taxando-a, em
média, em apenas 7,25%.
E em nosso País, Srªs e Srs. Senadores, como
se pode querer estimular a produção das empresas
com uma taxação média de 29,8%?
A opção ainda poderia ser, mal-e-mal, defendida,
se o Governo não aplicasse, igualmente, alíquotas pesadas sobre a renda das pessoas jurídicas. Apertando dos dois lados da corda, não é à-toa o alto índice
de mortalidade de empresas que o Brasil apresenta
– nem tampouco as imensas diﬁculdades para obter
um maior crescimento de sua economia.
As médias empresas, particularmente, necessitam de uma simpliﬁcação e de uma redução na carga tributária para que possam investir em pesquisa e
modernização tecnológica, produzir mais, gerar mais
empregos – necessidade mais aguda no que se refere à redução dos impostos que incidem diretamente
sobre a produção.
Precisamos, Srªs e Srs. Senadores, começar a
pensar em um sistema semelhante ao Super Simples,
ainda que mais moderado, que abranja as pequenas
empresas com faturamento superior a R$1,2 milhão,
tanto como as médias empresas.
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Restringem-se as diﬁculdades das médias empresas à pesada carga tributária? Claro que não. Um
dos grandes óbices à expansão de suas atividades é
a disponibilidade reduzida do crédito – assim como o
seu custo elevado. Sabemos que o Brasil é também
um recordista nesse item – qual seja, o das taxas de
juro sobre os empréstimos.
Em particular, o spread (isto é, a diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa cobrada
no empréstimo ao cliente) precisa cair consideravelmente. O spread médio de nosso País é de 38% ao
ano, inacreditável se comparado às médias de 8% da
Argentina e 3% ao ano dos Estados Unidos. Não é de
se admirar os lucros astronômicos que os bancos brasileiros vêm acumulando, como se veriﬁcou, de modo
estarrecedor, no ano passado.
Pesquisa realizada pela consultoria A. T. Kearney mostra que menos da metade das empresas
classiﬁcadas como de médio porte têm acesso ao
crédito bancário. Os bancos, via de regra, não se
preocupam em ampliar o crédito disponível para
esse segmento, tão vital para a economia brasileira.
E essa atitude, que visa tão somente ao lucro fácil e
seguro, só predomina porque as regras ﬁnanceiras
do País criaram o melhor dos mundos para o setor
bancário, em detrimento dos que se preocupam, de
fato, em produzir.
Devemos concluir, Sr. Presidente, que o Governo
Federal não vem mostrando o empenho necessário
para estimular a atividade empresarial, incrementar
a competitividade e a modernização tecnológica das
nossas empresas, facilitar-lhes o acesso ao mercado
externo, retirar os óbices legais que tolhem sua capacidade produtiva.
Algumas iniciativas relevantes, como os pólos
regionais de produção de micro, pequenas e médias
empresas, apoiados pelo BNDES e chamados de Arranjos Produtivos Locais, ainda mostram resultados
limitados. Como em quase todos os projetos conduzidos pelo Governo Luís Inácio da Silva, é grande a
distância entre intenção e gesto.
Não podemos, Sr. Presidente, continuar adiando
o pleno aproveitamento do fantástico potencial econômico do nosso País. A manutenção da estabilidade
econômica pode ser considerada um trunfo do atual
Governo. Mas é imprescindível partir para ações positivas, que criem um ambiente propício e favorável
para as atividades das empresas em todas as regiões do País.
Não é possível pensar, por evidente, em crescimento econômico sem uma atividade empresarial
pujante.
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Em todo o mundo contemporâneo, não há como
negar a importância das micro e pequenas empresas,
fundamentais, entre outros méritos, por sua grande
capacidade de gerar empregos.
Também o segmento das médias empresas mostra-se de imensa importância estratégica para a economia do Brasil, assim como de qualquer País. Necessitam elas, com urgência, de medidas que eliminem
o grande número de empecilhos à sua estabilidade e
ao seu crescimento, de forma a mobilizar todo o seu
potencial em prol de nosso desenvolvimento econômico e social.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, as Amazonas, cantadas e decantadas em prosa e verso, eram as guerreiras Ykamiabas,
que combatiam incansavelmente os invasores de suas
terras, como conta a jornalista e escritora amazonense
Regina Melo, autora de livro sobre o tema, lançado na
semana passada em Manaus.
Para a escritora, as Ykamiabas são ﬁlhas da lua
e mulheres da terra. Vestiam-se com peles de macacos, tocavam uma ﬂauta mágica e eram eximias guerreiras. Acredita-se que eram também supersticiosas,
pois usavam, como amuleto, o muiraquitã, um pequeno
sapo que, depois, passou a ser comercializado como
artesanato indígena.
O livro de Regina, com o título As Ykamiabas,
ﬁlhas da Lua, Mulheres da Terra, é um romance desenvolvido em 200 páginas, com texto em bom português. Foi editado pelo selo Travessia, da Editora Valer,
de Manaus.
Ao jornal A Crítica, a jornalista assim descreveu seu romance: Esse livro representa um divisor de
águas na minha vida, porque, a partir dele, eu quero
continuar a escrever romance e sempre sobre temas
ligados à questão ambiental. Seu próximo livro deverá ser, como acrescentou, um romance sobre o mito
das águas.
Desta tribuna, saúdo a escritora amazonense, na
certeza de êxito desse seu romance. Espero, ademais,
que Regina Melo não pare de escrever. Seu talento é
visível no texto de Ykamiabas e a Amazônia é rica
em temas assemelhados a esse.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 13
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
(52ª LEGISLATURA)
BAHIA
PFL
PFL
PFL

Rodolpho Tourinho
Antonio Carlos Magalhães
César Borges

RIO DE JANEIRO
PT
PL
PMDB

Roberto Saturnino
Marcelo Crivella
Sérgio Cabral

PMDB
PFL
PFL

João Alberto Souza
Edison Lobão
Roseana Sarney

PMDB
PT
PTB

Luiz Otávio
Ana Júlia Carepa
Duciomar Costa

PFL
PFL
PSDB

José Jorge
Marco Maciel
Sérgio Guerra

PT
PT
PFL

Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
Romeu Tuma

PL
PSDB
PMDB

Aelton Freitas
Eduardo Azeredo
Hélio Costa

PMDB
PFL
PSDB

Maguito Vilela
Demóstenes Torres
Lúcia Vânia

PSDB
PFL
PT

Antero Paes de Barros
Jonas Pinheiro
Serys Slhessarenko

MARANHÃO

PARÁ

PERNAMBUCO

SÃO PAULO

MINAS GERAIS

GOIÁS

MATO GROSSO

RIO GRANDE DO SUL
PMDB
PT
PTB

Pedro Simon
Paulo Paim
Sérgio Zambiasi

PSDB
PPS
PSDB

Reginaldo Duarte
Patrícia Saboya Gomes
Tasso Jereissati

PMDB
PFL
PMDB

Ney Suassuna
Efraim Morais
José Maranhão

CEARÁ

PARAÍBA

ESPÍRITO SANTO
PPS
PSDB
PL

João Batista Motta
Marcos Guerra
Magno Malta

PMDB

Alberto Silva

PIAUÍ

PFL
PMDB

Heráclito Fortes
Mão Santa

PTB
PMDB
PFL

Fernando Bezerra
Garibaldi Alves Filho
José Agripino

PFL
PT
PSDB

Jorge Bornhausen
Ideli Salvatti
Leonel Pavan

PMDB
PSDB

Heloísa Helena
Renan Calheiros
Teotônio Vilela Filho

PFL
PDT
PSB

Maria do Carmo Alves
Almeida Lima
Antonio Carlos Valadares

PMDB
PSDB
PDT

Gilberto Mestrinho
Arthur Virgílio
Jefferson Peres

PSDB
PT
PDT

Alvaro Dias
Flávio Arns

PT
PSB
PT

Tião Viana
Geraldo Mesquita Júnior
Sibá Machado

PDT
PT
PMDB

Juvêncio da Fonseca
Delcídio Amaral
Ramez Tebet

PMDB
PT
PFL

Valmir Amaral
Cristovam Buarque
Paulo Octávio

PSDB
PFL
PFL

Eduardo Siqueira Campos
João Ribeiro
Leomar Quintanilha

PMDB
PSB
PMDB

José Sarney
João Capiberibe
Papaléo Paes

PMDB
PT
PMDB

- Paulo Elifas
- Fátima Cleide
- Valdir Raupp

PPS
PDT
PMDB

- Mozarildo Cavalcanti
- Augusto Botelho
- Romero Jucá

RIO GRANDE DO NORTE

SANTA CATARINA

ALAGOAS

SERGIPE

AMAZONAS

PARANÁ

Osmar Dias
ACRE

MATO GROSSO DO SUL

DISTRITO FEDERAL

TOCANTINS

AMAPÁ

RONDÔNIA

RORAIMA

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS)
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aloizio Mercadante
1. Ideli Salvatti
Ana Júlia Carepa
2. Flávio Arns
Eduardo Suplicy
3. Serys Slhessarenko
Delcídio Amaral
4. Duciomar Costa
Roberto Saturnino
5. Magno Malta
Antonio Carlos Valadares
6. Aelton Freitas
Geraldo Mesquita Júnior
7. (vago)
Fernando Bezerra
8. (vago)
PMDB
Ramez Tebet
1. Hélio Costa
Mão Santa
2. Luiz Otávio
Garibaldi Alves Filho
3. Valmir Amaral
Romero Jucá
4. Gerson Camata*
João Alberto Souza
5. Sérgio Cabral
Pedro Simon
6. Ney Suassuna
Valdir Raupp
7. Maguito Vilela
PFL
César Borges
1. Antonio Carlos Magalhães
Efraim Morais
2. Demóstenes Torres
Jonas Pinheiro
3. João Ribeiro
Jorge Bornhausen
4. José Agripino
Paulo Octavio
5. José Jorge
Rodolpho Tourinho
6. Marco Maciel
PSDB
Antero Paes de Barros
1. Arthur Virgílio
Sérgio Guerra
2. Álvaro Dias
Eduardo Azeredo
3. Lúcia Vânia
Tasso Jereissati
4. Leonel Pavan
PDT
Almeida Lima
1. Osmar Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL -DF)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
2. Ideli Salvatti
PMDB
Garibaldi Alves Filho
1. Mão Santa
Valdir Raupp
2. Luiz Otávio
PFL
Paulo Octavio
1.
João Ribeiro
2. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Eduardo Azeredo
*Vaga cedida ao PPS.
Atualizada em 30.10.2003

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

1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT - PA)
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL - BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Julia Carepa
1. Delcídio Amaral.
Aelton Freitas
2. Magno Malta
PMDB
Luiz Otávio
1. Hélio Costa
Sérgio Cabral
2. Gerson Camata**
PFL
Rodolpho Tourinho
1. Efraim Morais
João Ribeiro
2. Almeida Lima (PDT)*
PSDB
Sérgio Guerra
1.Eduardo Azeredo
*Vaga cedida pelo PFL
**Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 15.08.2003.

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

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO
DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS TEMPORÁRIA
(09 titulares e 09 suplentes)
Presidente: Senador César Borges (PFL - BA)
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra (PTB - RN)
Relator: Senador Ney Suassuna
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Roberto Saturnino
1. Eduardo Suplicy.
Fernando Bezerra
2. Aelton Freitas
Delcídio Amaral
3. Antonio Carlos Valadares
PMDB
Ney Suassuna
1. Valdir Raupp
Pedro Simon
2. Gerson Camata*
PFL
César Borges
1. Jonas Pinheiro
Paulo Octávio
2. José Jorge
PSDB
Sérgio Guerra
1.Lúcia Vânia
PDT - PPS
(vago)
(vago)
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.4) SUBCOMISSÃO FOME ZERO TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Rodolpho Tourinho (PFL - BA)
Vice-Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT - SP)
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB - RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Delcídio Amaral.
Fernando Bezerra
2. Serys Slhessarenko
PMDB
Ney Suassuna
1. Garibaldi Alves Filho
Romero Jucá
2. Luiz Otávio
PFL
Jonas Pinheiro
1. Demóstenes Torres
Rodolpho Tourinho
2. Paulo Octávio
PSDB
Lúcia Vânia
1.Leonel Pavan

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

2)

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
(29 titulares e 29 suplentes)

Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1. Delcídio Amaral
Eurípedes Camargo
2. Fernando Bezerra
Fátima Cleide
3. Tião Viana
Flávio Arns
4. Antonio Carlos Valadares
Sibá Machado
5. Duciomar Costa
(vago)
6. (vago)
Aelton Freitas
7. Serys Slhessarenko
Geraldo Mesquita Júnior
8. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. Garibaldi Alves Filho
Leomar Quintanilha
2. Hélio Costa
Maguito Vilela
3. Ramez Tebet
Sérgio Cabral
4. José Maranhão
Ney Suassuna
5. Pedro Simon
Amir Lando
6. Romero Jucá
Papaléo Paes*
7. Gerson Camata**
PFL
Edison Lobão
1. Antonio Carlos Magalhães
Jonas Pinheiro
2. César Borges
José Agripino
3. Demóstenes Torres
Paulo Octávio
4. Efraim Morais
Maria do Carmo Alves
5. Jorge Bornhausen
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Arthur Virgílio
Lúcia Vânia
2. Tasso Jereissati
João Tenório
3. Leonel Pavan
Antero Paes de Barros
4. Sérgio Guerra
Reginaldo Duarte
5. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
Juvêncio da Fonseca
2. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003

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

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO
ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA)
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.(vago)
Fátima Cleide
2. (vago)
PMDB
Amir Lando
1. (vago)
Juvêncio da Fonseca*
2. (vago)
PFL
Roseana Sarney
1. (vago)
PSDB
Lúcia Vânia
1. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. (vago)
*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
Atualizada em 10.09.2003

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ)
Vice-Presidente: (vago)
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1. (vago)
Aelton Freitas
2. (vago)
PMDB
Sérgio Cabral
1. (vago)
(vago)
2. (vago)
PFL
Leomar Quintanilha*
1. (vago)
PSDB
Antero Paes de Barros
1. (vago)
PDT
(vago)
1. (vago)
* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003
Atualizada em 08.10.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR)
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT)
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Flávio Arns
1. (vago)
Eurípedes Camargo
2. (vago)
PMDB
Ney Suassuna
1. (vago)
Garibaldi Alves Filho
2. (vago)
PFL
Jonas Pinheiro
1. (vago)
PSDB
Eduardo Azeredo
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. (vago)
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP)
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR)
Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. (vago)
Eurípedes Camargo
2. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. (vago)
Papaléo Paes*
2. (vago)
PFL
Maria do Carmo Alves
1. (vago)
PSDB
Reginaldo Duarte
1. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. (vago)
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
Atualizada em 17.09.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA)
Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
2. Ana Júlia Carepa
Tião Viana
3. Sibá Machado
Antonio Carlos Valadares
4. Duciomar Costa
Magno Malta
5. Geraldo Mesquita Júnior
Fernando Bezerra
6. João Capiberibe
Marcelo Crivella
7. Aelton Freitas
PMDB
Amir Lando
1. Ney Suassuna
Garibaldi Alves Filho
2. Luiz Otávio
José Maranhão
3. Ramez Tebet
Renan Calheiros
4. João Alberto Souza
Romero Jucá
5. Maguito Vilela
Pedro Simon
6. Sérgio Cabral
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Paulo Octávio
César Borges
2. João Ribeiro
Demóstenes Torres
3. Jorge Bornhausen
Edison Lobão
4. Efraim Morais
José Jorge
5. Rodolpho Tourinho

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

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

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

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E
RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS
COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO
(7 titulares e 7suplentes)
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.

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

SUPLENTES
PMDB
1. João Alberto Souza
2. Papaléo Paes
PFL
1. Efraim Morais
2. João Ribeiro
PT
1. Sibá Machado
PSDB
1. Leonel Pavan
OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL)
1. Fernando Bezerra

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

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR)
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Fátima Cleide
1. Tião Viana
Flávio Arns
2. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti
3. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
4. (vago)
Duciomar Costa
5. (vago)
Aelton Freitas
6. (vago)
(vaga cedida ao PMDB)
7. (vago)
Heloísa Helena
8. (vago)
PMDB
Hélio Costa
1. Mão Santa
Maguito Vilela
2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
3. Papaléo Paes
Gerson Camata*
4. Luiz Otávio
Sérgio Cabral
5. Romero Jucá
José Maranhão
6. Amir Lando
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo)
PFL
Demóstenes Torres
1. Edison Lobão
Jorge Bornhausen
2. Jonas Pinheiro
José Jorge
3. José Agripino
Efraim Morais
4. Marco Maciel
Maria do Carmo Alves
5. Paulo Octavio
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Sérgio Guerra
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte
3. João Tenório
Antero Paes de Barros
4. Lúcia Vânia
PDT
Osmar Dias
1. Jefferson Péres
Almeida Lima
2. Juvêncio da Fonseca
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças - Feiras às 11:30 horas - Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E - Mail: julioric@senado.gov.br

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

4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV
PERMANENTE
9 (nove) titulares
9 (nove) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)

SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

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

TITULARES

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

IDELI SALVATTI-PT
SIBÁ MACHADO

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

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

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

1-VALMIR AMARAL
2-ROMERO JUCÁ

DF-1961/62
RR-2112/13

1-JORGE BORNHAUSEN
2- PAULO OCTAVIO

SC-4206/07
DF-2011/19

1-LEONEL PAVAN

SC-4041/4014

1-ALMEIDA LIMA

SE-1312/1427

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

5.1) SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR AS
AGÊNCIAS REGULADORAS PERMANENTE
(05 titulares e 05 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT -PA)
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral (PMDB - DF)
TITULARES

SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.Aelton Freitas
Delcídio Amaral
2.Duciomar Costa
PMDB
Valmir Amaral
1. Romero Jucá
PFL
Leomar Quintanilha*
1. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Antero Paes de Barros
* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003
Atualizada em 08.10.2003

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

5.2) SUBCOMISSÃO DE OBRAS INACABADAS PERMANENTE
(05 titulares e 05 suplentes)
Presidente: Senador Efraim Morais (PFL -PB)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Ana Júlia Carepa
Delcídio Amaral
2.Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
Gerson Camata*
1. Luiz Otávio
PFL
Efraim Morais
1. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Arthur Virgílio
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 15.09.2003

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

6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1. Serys Slhessarenko
Eurípedes Camargo
2. (vago)
Magno Malta
3. (vago)
Aelton Freitas
4. (vago)
(vago)
5. (vago)
PMDB
Leomar Quintanilha
1. Renan Calheiros
Ney Suassuna
2. Amir Lando
José Maranhão
3. Gilberto Mestrinho
Sérgio Cabral
4. Romero Jucá
Garibaldi Alves Filho
5. (vago)
PFL
Edison Lobão
1. Demóstenes Torres
Efraim Morais
2. Jonas Pinheiro
Maria do Carmo Alves
3. (vago)
Rodolpho Tourinho
4. Roseana Sarney
PSDB
(vago)
1. Lúcia Vânia
(vago)
2. (vago)
Reginaldo Duarte
3. Antero Paes de Barros
PDT
Jefferson Péres
1. Almeida Lima
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Atualizada em 05.11.2003
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3111856 Fax: 3114646
E - Mail: mariadul@senado.br

7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Flávio Arns
Heloísa Helena
2. Fátima Cleide
João Capiberibe
3. Aloizio Mercadante
Marcelo Crivella
4. Duciomar Costa
Fernando Bezerra
5. Aelton Freitas
Tião Viana (por cessão do PMDB)
Sibá Machado (por cessão do PMDB)
PMDB
Gilberto Mestrinho
1. Pedro Simon
João Alberto Souza
2. Ramez Tebet
Luiz Otávio
3. Valdir Raupp
Hélio Costa
4. (vago)
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
5. (vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Edison Lobão
João Ribeiro
2. Maria do Carmo Alves
José Agripino
3. Rodolpho Tourinho
Marco Maciel
4. Roseana Sarney
PSDB
Arthur Virgílio
1. Antero Paes de Barros
Eduardo Azeredo
2. Tasso Jereissati
Lúcia Vânia
3. Sérgio Guerra
PDT
Jefferson Péres
1. Juvêncio da Fonseca
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Atualizada em 23.10.03

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

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

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes
Presidente: Senador Jefferson Péres
Vice-Presidente: Senador Mozarildo Cavalcanti

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
João Capiberibe
1. Sibá Machado
Fátima Cleide
2. (vago)
PMDB
Valdir Raupp
1. Gilberto Mestrinho
PFL
Marco Maciel
1. João Ribeiro
PSDB
Arthur Virgílio
1. Lúcia Vânia
PDT
Jefferson Péres
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE)
Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Delcídio Amaral
1. Roberto Saturnino
Eurípedes Camargo
2. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
3. Heloísa Helena
Sibá Machado
4. Ana Júlia Carepa
Fátima Cleide
5. Duciomar Costa
Duciomar Costa
6. Fernando Bezerra
Magno Malta
7. Marcelo Crivella
PMDB
Gerson Camata*
1. Mão Santa
Amir Lando
2. Luiz Otávio
Valdir Raupp
3. Pedro Simon
Valmir Amaral
4. Renan Calheiros
Gilberto Mestrinho
5. Ney Suassuna
José Maranhão
6. Romero Jucá
PFL
João Ribeiro
1. César Borges
José Jorge
2. Jonas Pinheiro
Marco Maciel
3. Efraim Morais
Paulo Octavio
4. Maria do Carmo Alves
Rodolpho Tourinho
5. Roseana Sarney
PSDB
Leonel Pavan
1. (vago)
Sérgio Guerra
2. Arthur Virgílio
João Tenório
3. Reginaldo Duarte
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003
Secretário: Celso Parente
Reuniões: Terças - Feiras às 14:00 horas. - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone: 3114607 Fax: 3113286

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20/93)
COMPOSIÇÃO
(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003)
1ª Eleição Geral:
19.04.1995
2ª Eleição Geral:
30.06.1999

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

Presidente: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES
PMDB
Titulares
UF Ramal
Suplentes
UF
(Vago)
MS 1128
1. Ney Suassuna
PB
João Alberto Souza
MA 1411
2. Pedro Simon
RS
Ramez Tebet
MS 2222
3. Gerson Camata
ES
Luiz Otávio
PA 3050
4. Alberto Silva
PI
PFL 5
Paulo Octávio
DF 2011
1. Jonas Pinheiro
MT
Demóstenes Torres
GO 2091
2. César Borges
BA
Rodolpho Tourinho
BA 3173
3. Maria do Carmo Alves
SE
1
PT
Heloísa Helena
AL
3197
1. Ana Julia Carepa
PA
Sibá Machado
AC 2184
2. Fátima Cleide
RO
(vago)
DF 2285
3. Eduardo Suplicy
SP
5
PSDB
Sérgio Guerra
PE 2385
1. Reginaldo Duarte
CE
Antero Paes de Barros
MT 4061
2. Arthur Virgílio
AM
PDT
Juvêncio da Fonseca
MS 1128
1. Augusto Botelho
RR
1
PTB
(Vago)
1. Fernando Bezerra
RN
PSB , PL e PPS
Magno Malta (PL)
ES 4161
1. (Vago)
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Romeu Tuma (PFL/SP)
(atualizada em

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

2051
16.04.2004)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) - Telefones: 311-4561 e
311-5256
sscop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/etica

D:\ETICA.doc

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)

COMPOSIÇÃO
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

Corregedor

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

1º Corregedor Substituto

Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

2º Corregedor Substituto

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)

3º Corregedor Substituto

Composição atualizada em 25.03.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
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PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
1ª Designação: 16.11.1995
2ª Designação: 30.06.1999
3ª Designação: 27.06.2001
4ª Designação 25.09.2003

COMPOSIÇÃO
SENADORES
Vago
Demóstenes Torres
(aguardando indicação)
(aguardando indicação)
(aguardando indicação)

PARTIDO
Bloco/PFL

ESTADO RAMAL
GO

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-5259
sscop@senado.gov.br
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CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998,
aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001

COMPOSIÇÃO
1ª Designação Geral : 03.12.2001
2ª Designação Geral: 26.02.2003
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
Senador Papaléo Paes
PFL
Senadora Roseana Sarney (MA)
PT
Senadora Serys Slhessarenko (MT)
PSDB
Senadora Lúcia Vânia (GO)
PDT
Senador Augusto Botelho (RR)
PTB5
Senador Sérgio Zambiasi (RS)
PSB
Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC)
PL
Senador Magno Malta (ES)
PPS
Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE)
Atualizada em 16.04.2004
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CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)
COMPOSIÇÃO
Presidente nato: Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
Deputado João Paulo Cunha (PT-SP)

PRESIDENTE
Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE
Deputado Inocêncio Oliveira (PFL-PE)

1º VICE-PRESIDENTE
Senador Paulo Paim (BLOCO/PT-RS)

2º VICE-PRESIDENTE
Deputado Luiz Piauhylino (PSDB-PE)

2º VICE-PRESIDENTE
Senador Eduardo Siqueira Campos (PSDB-TO)

1º SECRETÁRIO
Deputado Geddel Vieira Lima (PMDB-BA)

1º SECRETÁRIO
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

2º SECRETÁRIO
Deputado Severino Cavalcanti (PPB-PE)

2º SECRETÁRIO
Senador Alberto Silva (PMDB-PI)

3º SECRETÁRIO
Deputado Nilton Capixaba (PTB-RO)

3º SECRETÁRIO
Senador Heráclito Fortes (PFL-PI)

4º SECRETÁRIO
Deputado Ciro Nogueira (PFL-PI)

4º SECRETÁRIO
Senador Sérgio Zambiasi (BLOCO/PTB-RS)

LÍDER DA MAIORIA
Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP)

LÍDER DA MAIORIA
Senador Renan Calheiros (PMDB/AL)

LÍDER DA MINORIA
Deputado José Thomaz Nonô (PFL-AL)

LÍDER DA MINORIA
Senador Sérgio Guerra (PSDB/PE)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Deputado Maurício Randes (PT-PE)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Senador Edison Lobão (PFL-MA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Carlos Melles (PFL-MG)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Atualizado em 02.06.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-4552
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CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2002)
•
•

1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
Mandato estendido até 5/6/2004, conforme Decreto Legislativo nº 77/2002CN

Presidente: JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO

Vice-Presidente: JAYME SIROTSKY

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

SUPLENTES

Representante das empresas de rádio
(inciso I)
Representante das empresas de televisão
(inciso II)
Representante de empresas da imprensa
escrita (inciso III)
Engenheiro com notório conhecimento na
área de comunicação social (inciso IV)
Representante da categoria profissional dos
jornalistas (inciso V)
Representante da categoria profissional dos
radialistas (inciso VI)
Representante da categoria profissional dos
artistas (inciso VII)
Representante das categorias profissionais
de cinema e vídeo (inciso VIII)
Representante da sociedade civil
(inciso
IX)

PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO

EMANUEL SORAES CARNEIRO

ROBERTO WAGNER MONTEIRO

FLÁVIO DE CASTRO MARTINEZ

JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE
MEDEIROS

SIDNEI BASILE

FERNANDO BITTENCOURT

MIGUEL CIPOLLA JR.

DANIEL KOSLOWSKY HERZ

FREDERICO BARBOSA GHEDINI

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

ORLANDO JOSÉ FERREIRA GUILHON

BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA

STEPAN NERCESSIAN

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

ANTÔNIO FERREIRA DE SOUSA FILHO

JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO

MANUEL ALCEU AFFONSO FERREIRA

Representante da sociedade civil (inciso IX)

ALBERTO DINES

Representante da sociedade civil (inciso IX)
Representante da sociedade civil (inciso IX)

JAYME SIROTSKY
CARLOS CHAGAS

Representante da sociedade civil (inciso IX)

RICARDO MORETZSOHN

ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE
CARVALHO
JORGE DA CUNHA LIMA
REGINA DALVA FESTA
ASSUMPÇÃO HERNANDES MORAES DE
ANDRADE
Composição atualizada em 27.04.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
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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)

COMISSÕES DE TRABALHO
01 - Comissão de Regionalização e Qualidade 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)
§
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas)
§
Francisco Pereira da Silva (Representante da categoria profissional dos radialistas)
§
Alberto Dines (Representante da sociedade civil) *
§
Carlos Chagas (Representante da sociedade civil) *
* Designados na 9ª Reunião de 2003 do Conselho de Comunicação Social

02 - Comissão de Tecnologia Digital
(constituída na Reunião de 26/06/2002, para atender à Consulta nº 1, de 2002-CCS, formulada pela
Presidência do Senado Federal ao Conselho de Comunicação Social)
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Coordenador
§
Fernando Bittencourt (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social)
§
Geraldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo)
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão) – desde 14/10/2002
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio) – desde 14/10/2002
§
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas) – desde 14/10/2002
03 - Comissão de Radiodifusão Comunitária
(constituída na Reunião de 02/09/2002)
§
Regina Dalva Festa (Representante da sociedade civil) – Coordenadora
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
§
Francisco Pereira da Silva (Representante da categoria profissional dos radialistas)
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas)
§
Fernando Bittencourt (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social)
04 - Comissão de TV a Cabo
(constituída na Reunião de 17/03/2003, para emissão de parecer sobre o Projeto de Lei do Senado nº
175/2001, e mantida para atender à proposta do Parecer nº 2/2003-CCS, aprovado na Reunião de
07/04/2003, no sentido da realização de análise da situação da TV a Cabo no Brasil e apresentação de
medidas e iniciativas com vista à solução dos problemas enfrentados pelo setor)
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Coordenador
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
§
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas)
§
Carlos Chagas (Representante da sociedade civil)
05 - Comissão de Concentração na Mídia
(constituída na Reunião de 07/04/2003, para análise da concentração e controle cumulativo nas empresas
de comunicação social em pequenas e médias cidades brasileiras)
•
Carlos Chagas (Representante da sociedade civil) – Coordenador
•
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
•
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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COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
Representação Brasileira

COMPOSIÇÃO
16 Titulares (8 Senadores e 8 Deputados) e 16 Suplentes (8 Senadores e 8 Deputados)
Mesa Diretora eleita em 28.05.2003
Presidente: Deputado DR. ROSINHA
Secretário-Geral:
Senador RODOLPHO TOURINHO

Vice-Presidente: Senador PEDRO SIMON
Secretário-Geral Adjunto:
Deputado ROBERTO JEFFERSON

MEMBROS NATOS (1)
Deputada ZULAIÊ COBRA
Senador EDUARDO SUPLICY
Presidente da Comissão de Relações
Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos
Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Deputados
Federal

SENADORES
TITULARES
SUPLENTES
BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT – PTB – PSB)
IDELI SALVATTI (PT/SC)
1. FLÁVIO ARNS (PT/PR)
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)
2. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB/SE)
PMDB
PEDRO SIMON (PMDB/RS)
1. LUIZ OTÁVIO (PMDB/PA)
ROMERO JUCÁ (PMDB/RR)
2. SÉRGIO CABRAL (PMDB/RJ)
PFL
JORGE BORNHAUSEN (PFL/SC)
1. JOSÉ JORGE (PFL/PE)
RODOLPHO TOURINHO (PFL/BA)
2. ROMEU TUMA (PFL/SP)
PSDB
EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
1. LEONEL PAVAN (PSDB/SC)
PDT
JEFFERSON PÉRES (PDT/AM)
Vago
PPS
MOZARILDO CAVALCANTI (PPS/RR)
1. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB/ES)

DEPUTADOS
TITULARES
DR. ROSINHA (PT/PR)
GERVÁSIO SILVA (PFL/SC)
OSMAR SERRAGLIO (PMDB/PR)
EDUARDO PAES (PSDB/RJ)
LEODEGAR TISCOSKI (PPB/SC)
ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ)
OLIVEIRA FILHO (PL/PR)
INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)
JOÃO HERRMANN NETO (PPS/SP)

SUPLENTES
PT
1. PAULO DELGADO (PT/MG)
PFL
1. PAULO BAUER (PFL/SC)
PMDB
1. EDISON ANDRINO (PMDB/SC)
PSDB
1. JULIO REDECKER (PSDB/RS)
PPB
1. CELSO RUSSOMANO (PPB/SP)
PTB
1. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP)
PL
1. WELINTON FAGUNDES (PL/MT)
PSB
1. JAMIL MURAD (PCdoB/SP)
PPS
1. CLÁUDIO MAGRÃO (PPS/SP)

Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil
Telefone: (55) (61) 318-8232 Fax: (55) (61) 318-2154
cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

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

COMPOSIÇÃO
Presidente: Deputado CARLOS MELLES
CÂMARA DOS DEPUTADOS
LÍDER DA MAIORIA
Deputado ARLINDO CHINAGLIA

(PT-SP)
LÍDER DA MINORIA
Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ

(PFL-AL)
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Deputado CARLOS MELLES
(PFL-MG)

SENADO FEDERAL
LÍDER DA MAIORIA
Senador RENAN CALHEIROS

(PMDB-AL)
LÍDER DA MINORIA
Senador SÉRGIO GUERRA

(PSDB -PE)
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Senador EDUARDO SUPLICY
(PT -SP)
Atualizado em 02.06.2004
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EDIÇÃO DE HOJE: 362 PÁGINAS

